
INSTRUKCJA OBSŁUGI FORD TRUCKS



Ilustracje, informacje techniczne, dane i opisy zawarte w niniejszej publikacji były poprawne w chwili oddania jej do druku. Zastrzegamy sobie 
prawo do wprowadzania wszelkich niezbędnych zmian wynikających z ciągłego prowadzenia działań rozwojowych i doskonalenia produktów/

Niniejszej publikacji nie wolno powielać, przedrukowywać, przechowywać w systemie przetwarzania danych ani przekazywać w sposób 
elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny lub inny. Zakaz ten obejmuje również rejestrację w formie dźwiękowej i innej, tłumaczenie, edytowanie, 
skracanie lub rozszerzanie bez uprzedniej pisemnej zgody Ford Otomotiv San A.S. To samo dotyczy również części niniejszej instrukcji i 
wykorzystania ich w innych zastosowaniach.

Pomimo dołożenia należytej staranności, aby instrukcja była jak najbardziej kompletna i dokładna, może ona nadal podlegać zmianom.
W niniejszej publikacji opisano opcje i poziomy wykończenia dostępne w całej gamie modeli pojazdów Ford w każdym kraju, dlatego niektóre z 
nich mogą nie mieć zastosowania do danego pojazdu.

Ważne: Oryginalne części i akcesoria Ford zostały zaprojektowane specjalnie dla pojazdów Ford. Są one przeznaczone do poszczególnych 
pojazdów Ford.

Pragniemy zwrócić uwagę, że części i akcesoria inne niż wymienione powyżej nie zostały zbadane i zatwierdzone przez firmę Ford, chyba że zostało 
to wyraźnie określone. Pomimo ciągłego monitorowania produktów na rynku, nie możemy poświadczyć ich przydatności. Firma Ford nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku używania takich produktów.
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O niniejszej instrukcji
O NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

Dziękujemy za wybór pojazdu firmy Ford. Zalecamy, aby poświęcić czas na poznanie swojego pojazdu i przeczytać niniejszą instrukcję. Im 
więcej użytkownik wie o swoim pojeździe, tym większe bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy.

Możliwe jest również, że niektóre wyjaśnione w instrukcji cechy nie zostały wprowadzone ze względu na czas jaki upłynął od dnia wydania.

Regularne serwisowanie pojazdu umożliwia utrzymanie jego zdatności do ruchu drogowego i zachowanie większej wartości przy 
odsprzedaży.

Ponad 100 autoryzowanych sieci dealerskich Ford na całym świecie oferuje pomoc świadcząc profesjonalne usługi. 

Autoryzowane sieci dealerskie zapewniają najlepszą fachową obsługę i wyszkolony personel. Ponadto dysponują one odpowiednimi 
narzędziami i urządzeniami opracowanymi specjalnie do stosowania w pojazdach marki Ford.

Uwaga: Należy pamiętać, aby instrukcji obsługi przekazać przy odsprzedaży pojazdu. Stanowi ona integralną część pojazdu.

Wszystkie informacje i dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji były ważne w dniu jej wydania. Zastrzegamy sobie jednak prawo do 
wprowadzania zmian bez uprzedniej informacji ze względu na naszą politykę ciągłego rozwoju produktów, jako

FORD OTOSAN.

Niektóre funkcje opisane w instrukcji obsługi mogą nie być dostępne w danym pojeździe, ponieważ jest to uzależnione od modelu pojazdu.

Z poważaniem
FORD OTOMOTİV SANAYİ A. Ş.

Pojazdy z silnikiem wysokoprężnym
UWAGA!

Używać wyłącznie paliwa wysokiej jakości, zgodnego z normą EN590 (Eurodiesel), o niskiej zawartości siarki. Usterki związane z 
jakością paliwa, które mogą wystąpić w przypadku nieużywania wysokiej jakości paliwa (Eurodiesel) o niskiej zawartości siarki, 

zgodnego z normą EN590, nie są objęte gwarancją.

FORD OTOSAN
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CZĘŚCI I AKCESORIA

Państwa pojazd Ford został wykonany 
zgodnie z najwyższymi standardami 
przy użyciu wysokiej jakości oryginalnych 
części firmy Ford. Zapewnia to możliwość 
wieloletniej satysfakcjonującej eksploatacji 
pojazdu.

Zalecamy używanie oryginalnych części 
firmy Ford tylko wtedy, gdy wystąpi 
nieprzewidziana sytuacja i daną część 
należy wymienić.

Stosowanie oryginalnych części Ford 
zapewnia, że naprawiony pojazd zostanie 
doprowadzony do stanu sprzed wypadku 
i umożliwi zachowanie maksymalnej 
wartości rezydualnej.

Oryginalne części firmy Ford spełniają 
najbardziej rygorystyczne wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa i najwyższe 
standardy bezpieczeństwa firmy Ford. 
Dzięki temu oferują najkorzystniejszy 
całkowity koszt naprawy, w tym koszty 
części i robocizny.

Teraz o wiele łatwiej jest rozpoznać czy 

oferowana część jest oryginalną częścią 
firmy Ford. Wymienione poniżej oryginalne 
części firmy Ford opatrzone są logo firmy.
W przypadku konieczności naprawy 
sprawdź, czy dana część ma logo firmy 
Ford i upewnij się, czy wymienione 
poniżej oryginalne części opatrzone 
są odpowiednim logo. W przypadku 
konieczności naprawy sprawdź, czy dana 
część ma logo Ford i upewnij się, czy do 
naprawy używane są oryginalne części tej 
firmy.

Symbole umieszczone na pojeździe

Jeśli zobaczysz te symbole, przed 
dotknięciem jakiejkolwiek części lub 
podjęciem próby regulacji, należy 
zapoznać się z odpowiednią częścią 
niniejszej instrukcji.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI

Symbole używane w niniejszej instrukcji

OSTRZEŻENIE

Niezastosowanie się do instrukcji 
oznaczonych znakiem ostrzegawczym 
stwarza ryzyko utraty życia lub poważnego 
obrażenia ciała.

OSTROŻNIE

W przypadku niezastosowania się 
do instrukcji oznaczonych symbolem 
„ostrożnie” istnieje ryzyko uszkodzenia 
pojazdu.

1
Akcesoria i części
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AKCESORIA, CZĘŚCI ZAMIENNE I MODYFIKACJE

   Obecnie na rynku jest wiele nieoryginalnych części i akcesoriów do pojazdów FORD TRUCKS. Stosowanie tego rodzaju nieoryginalnych 
części i akcesoriów FORD TRUCKS (nawet jeśli części te są dopuszczane przez niektóre instytucje w danym kraju) może mieć negatywny 
wpływ na bezpieczeństwo pojazdu. Dlatego nieoryginalne części i akcesoria FORD TRUCKS oraz problemy, które mogą wyniknąć z ich 
użycia, nie będą rozpatrywane w ramach gwarancji i FORD TRUCKS nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w przypadku ich użycia.

    Niedozwolone jest wprowadzanie żadnych modyfikacji w pojeździe. Wszelkie modyfikacje w pojeździe FORD TRUCKS mogą 
mieć wpływ na osiągi, bezpieczeństwo i trwałość pojazdu, a ponadto mogą być sprzeczne z przepisami prawa. Ponadto wszelkie 
uszkodzenia i problemy z wydajnością spowodowane modyfikacją pojazdu nie są objęte gwarancją.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A. Ş.
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1 Kierownica

2 Dźwigienka wielofunkcyjna (lewa)

3 Dźwigienka wielofunkcyjna 
(prawa)

4 Tachograf

5 Radio

6 Przełącznik klimatyzacji/
ogrzewania

7 Hamulec postojowy

8 Zapalniczka / gniazdko 12V / 2

9 Cyfrowa regulacja nagrzewnicy 
pomocniczej

10 Panel sterowania/przyciski 
sterowania

11 Popielniczka

12 Dźwignia zmiany biegów

13 Konsola środkowa/uchwyt na 
butelki

14 Przełącznik reflektorów

15 Schowek podręczny

16 Przyciski sterowania podnośnikiem 
szyby

17 Wskaźnik cyfrowy

18 Wentylacja i otwory wentylacyjne 
klimatyzatora/nagrzewnicy

19 Schowki

20 Kamera

21 Czujnik deszczu

Deska rozdzielcza
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                                                                                                BEZPIECZEŃSTWO

Pasy bezpieczeństwa dostarczane 
z samochodem są najważniejszym 
wyposażeniem kabiny. 
Pasy bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko 
obrażeń, ograniczając ruch pasażerów 
w kierunku uderzenia i ich kontakt z 
wnętrzem w razie wypadku.

Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa na 
czas jazdy. Pas bezpieczeństwa nie może 
być poluzowany, zgięty lub zblokowany 
przez innego pasażera bądź ładunek.

OSTRZEŻENIE

Pas bezpieczeństwa nie może pełnić 
swojej funkcji ochronnej, jeśli nie zostanie 
prawidłowo zapięty lub jeśli zamek pasa 
nie zostanie prawidłowo zablokowany. 
W przeciwnym razie, jeśli nastąpi 
wypadek, może dojść do poważnych 
lub śmiertelnych obrażeń. Aby temu 
zapobiec należy upewnić się, czy wszyscy 
pasażerowie pojazdu mają prawidłowo 
zapięte pasy bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE

Podczas zapinania sprawdź, czy pas 
bezpieczeństwa
- nie opiera się na brzuchu, ale na części 

biodrowej, np. udach
- przylega ciasno
- nie jest w żaden sposób skręcony
- przechodzi przez środek ramion
- nie przechodzi przez szyję ani pachy - jest 
napięty na biodrach poprzez pociągnięcie 
do góry od klatki piersiowej.
Nie zapinaj paska przy użyciu ciężkich 
przedmiotów i unikaj noszenia grubych 
ubrań.
Nie należy zapinać pasa bezpieczeństwa 
na delikatnych przedmiotach znajdujących 
w ubraniu lub na nich, takich jak okulary, 
klucze, długopisy itp.
Jeden pas bezpieczeństwa służy do 
ochrony tylko dla jednej osoby.
Nie wolno podróżować z dziećmi na 
kolanach i nie zapinać ich razem ze sobą 
pasem bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE

Pasy bezpieczeństwa zapewniają 
bezpieczeństwo wewnątrz pojazdu, gdy 
znajdujące się w nim osoby siedzą w 
pozycji pionowej, a oparcia siedzeń są w 
pozycji pionowej.
Należy unikać pozycji siedzącej, która 

uniemożliwi prawidłowe działanie pasów
bezpieczeństwa.

Nie należy jechać, gdy oparcie jest 
nadmiernie pochylone do tyłu.

OSTRZEŻENIE

PRZYPOMNIENIE O ZAPIĘCIU PASÓW 
BEZPIECZEŃSTWA
System zapewnia ochronę tylko wtedy, 
gdy pasażer ma prawidłowo zapięty pas 
bezpieczeństwa. 
W następujących sytuacjach zapala się 
lampka ostrzegawcza i rozlega się sygnał 
dźwiękowy:
    Zajęte miejsce kierowcy lub zajęte 
    miejsce przednie. 
    Przednie pasy bezpieczeństwa nie są 
    zapięte. 
    Pojazd przekracza stosunkowo niską 
    prędkość. 
Lampka ostrzegawcza zapala się również 
w przypadku odpięcia przedniego pasa 
bezpieczeństwa podczas jazdy.
Jeśli nie zostanie zapięty pas 
bezpieczeństwa, ostrzeżenia dźwiękowe i 
wizualne ustaną po około pięciu minutach.

Pasy bezpieczeństwa
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  BEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

Pas bezpieczeństwa nie będzie działać 
prawidłowo, jeżeli pas lub zamek pasa 
bezpieczeństwa jest uszkodzony. Aby temu 
zapobiec, należy okresowo sprawdzać, 
czy nie nastąpiło uszkodzenie lub zacięcie 
pasów bezpieczeństwa.

W przeciwnym razie, w razie wypadku, 
może dojść do rozdarcia pasa i poważnych 
lub śmiertelnych obrażeń.

Zapinanie pasa bezpieczeństwa

Pociągnij pas bezpieczeństwa, aby rozwinął 
się on z mechanizmu zwijania pasa. Pas 
bezpieczeństwa może zablokować przy zbyt 
szybkim pociągnięciu lub gdy pojazd znajduje 
się na pochyłości.
W takim przypadku zwolnij pas bezpieczeństwa 
i pozwól, aby się on nieco zwinął, a następnie 
spróbuj ponownie.
Przy wkładaniu zatrzasku pasa bezpieczeństwa 
do klamry zamka powinno być słyszalne 
kliknięcie blokowania. W przeciwnym razie pas 
bezpieczeństwa nie zostanie zablokowany.

Naciśnij czerwony przycisk na klamrze, aby 
zwolnić pas bezpieczeństwa. Następnie 
powoli zwalniaj pas, aby całkowicie zwinął się 
na mechanizmie zwijania.

Pas bezpieczeństwa powinien przechodzić 
przez środek ramion. Część biodrowa 
powinna być ściśle przylegać na biodrach, a 
nie na brzuchu.

Pasy bezpieczeństwa
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                                                                                                BEZPIECZEŃSTWO

Hamulec postojowy jest umieszczony na konsoli 
przedniej. Zawsze należy włączać hamulec 
postojowy po zaparkowaniu pojazdu. Jeśli 
pojazd jest zaparkowany na pochyłości koła 
należy zaklinować podstawkami klinowymi.

Pozycja postojowa

Ustaw dźwignię hamulca postojowego w pozycji 
1 .

Gdy hamulec postojowy jest włączony świeci się 
czerwona kontrolka P . 
• POZYCJA TESTOWA: (POJAZDY 
CIĄGNIKOWE)
Po przestawieniu dźwigni w
pozycję 1 należy sprawdzić, czy pojazd z naczepą 
porusza się, naciskając dźwignię i pociągając ją 
w dół (pozycja 3). 

Następnie dźwignię hamulca należy ponownie 
ustawić w pozycji postojowej (pozycja 1) 
ponownie.
• Następnie należy wysiąść z pojazdu i włączyć 
hamulec postojowy naczepy.

Pozycja jazdy:

Ustaw dźwignię hamulca postojowego w pozycji 
2 .

OSTRZEŻENIE

Nie włączać hamulca postojowego, gdy bębny 
lub tarcze hamulcowe są bardzo gorące. 
Poczekaj, aż ostygną.

OSTRZEŻENIE

Hamulec postojowy jest typu sprężynowego. 
Jeśli w zbiornikach powietrza nie ma 
wystarczającego ciśnienia, hamulec postojowy 
nie zostanie zwolniony za pomocą dźwigni 
hamulca. Ciśnienie w zbiornikach powinno 
być wystarczające do zwolnienia hamulca. 
Jeśli ciśnienie jest niewystarczające, hamulec 
można zwolnić, obracając mechanizm 
nastawczy śruby regulacyjnej znajdującej się na 
mieszku hamulca postojowego.
Przed zwolnieniem sprężyny hamulca 
postojowego należy zapewnić bezpieczeństwo 
pojazdu przez zaklinowanie kół. Nie należy 
prowadzić pojazdu, jeśli nie działają obwody 
hamulca postojowego.
Jeśli hamulca nie można zwolnić podczas 
zwalniania dźwigni w zimie oznaczać to może, 
że mieszek jest zamarznięty. Sprężyna kurczy 
się, gdy obraca się śrubę montażową mieszka 
w kierunku dokręcania. Aby upewnić się, czy 
sprężyna awaryjna jest w pełni zamontowana, 
śrubę montażową należy dokręcić do 
momentu, aż przestanie się obracać.

Przełącznik hamulca postojowego
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  BEZPIECZEŃSTWO
Opony i koła

Jednym z najważniejszych dla bezpieczeństwa 
pojazdu elementów są opony. Należy 
regularnie sprawdzać ciśnienie w oponach 
i stan samych opon. Nie należy prowadzić 
pojazdu ze zużytymi oponami.- Jeśli 
ciśnienie w oponach jest bardzo niskie, 
opony mogą się bardzo nagrzewać, zużywać i 
powodować nadmierne zużycie paliwa.
- Gdy ciśnienie w oponach jest bardzo 
wysokie, może to wydłużyć drogę hamowania, 
gorsze prowadzenie i nadmierne zużycie opon.
- Jeśli spadek ciśnienia nie ustępuje, może 
to być spowodowane uszkodzeniami 
zewnętrznymi, pęknięciami, materiałem 
obcym w oponach i nieszczelnymi zaworami 
opon.

OSTRZEŻENIE

Należy przestrzegać zalecanego ciśnienia w 
oponach pojazdu.
Bardzo niskie ciśnienie w oponach może 
powodować wystrzał opony przy dużych 
prędkościach i obciążeniach. Może to 
spowodować wypadek, a tym samym 
obrażenia innych osób.

Bieżniki opon
Minimalna głębokość bieżnika opon jest 
określona prawem. Należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w danym kraju.

Ze względów bezpieczeństwa opony trzeba 
wymienić przed osiągnięciem zalecanej przez 
prawo minimalnej głębokości bieżnika.

OSTRZEŻENIE

Zbyt niski bieżnik opony może powodować 
utratę przyczepności przy dużych prędkościach 
w przypadku deszczu lub błota śniegowego. W 
takich warunkach można stracić panowanie 
nad pojazdem i spowodować wypadek.

Stan opon
Stan opon należy sprawdzać regularnie co 
2 tygodnie i przed każdą dłuższą podróżą. 
Kontrola taka powinna być wykonana pod 
kątem:
- Uszkodzenia zewnętrznego
- Pęknięć i wybrzuszeń opon,
- Materiał obcy w bieżniku opony,
- Nieregularne zużycie bieżnika.

OSTRZEŻENIE

Należy pamiętać, że zewnętrzne uszkodzenia, 
wybrzuszenia i pęknięcia opon mogą 
spowodować wystrzał opony. Może to 
doprowadzić do wypadku.
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Starzenie się opon
- Starzenie się opon obniża ich 
przydatność eksploatacyjną i 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
Nawet nieużywane opony się starzeją.
- Opony należy wymienić zawsze, jeśli 
mają więcej niż 6 lat.

Uszkodzenia opon
Uszkodzenia opon są zwykle 
spowodowane takimi przyczynami jak:
- Starzenie się opon
- Materiał obcy
- Warunki użytkowania pojazdu
- Warunki atmosferyczne
- Olej, paliwo, smary itp. - Kontakt z 
materiałami - Ocieranie o krawężniki
- Za niskie lub za wysokie ciśnienie w 
oponach

OSTRZEŻENIE

Gdy pojazd przejeżdża po bokach 
chodników lub przedmiotów o ostrych 
krawędziach, może to spowodować 
uszkodzenia, które będą niewidoczne z 
zewnątrz.
Uszkodzenia te można zauważyć dopiero 
w przyszłości i mogą one spowodować 
przebicie opony.
Nie należy parkować pojazdu z częścią 
opony na chodniku.

Opony i koła
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OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie poniższych warunków może 
być przyczyną wypadków i poważnych obrażeń.
- Używanie telefonu komórkowego podczas 
jazdy może rozpraszać uwagę kierowcy.
- Nie regulować siedzenia i kierownicy podczas 
jazdy.
- Osoby podróżujące w innym miejscu niż 
na siedzeniach (np. na łóżku) mogą doznać 
poważnych obrażeń podczas hamowania.
- Nie należy kłaść żadnych przedmiotów 
na łóżkach wewnątrz kabiny ― może to 
spowodować poważne obrażenia podczas 
hamowania.

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do tankowania 
pojazdów z dodatkowym zbiornikiem paliwa 
dodatkowego ogrzewania kabiny należy 
zawsze wyłączyć nagrzewnicę.

OSTRZEŻENIE

Masa przedmiotów, które można umieścić w 
schowku na narzędzia, nie może przekraczać 
8 kg. Należy również przedsięwziąć 
środki ostrożności, aby zapobiec ryzyku 
przemieszczania się przedmiotów i uszkodzenia 
schowka na narzędzia podczas ruchu pojazdu.

OSTRZEŻENIE

Wewnątrz kabiny kierowcy nie należy przenosić 
ani przechowywać materiałów szkodliwych dla 
zdrowia.

Przykłady takich materiałów:
- Paliwo
- Kwas
- Środki smarne i smary - Środki czyszczące

Zabezpieczenie systemem śledzenia 
pojazdów

do lokalizacji pojazdu w przypadku kradzieży 
wykorzystywane są systemy śledzenia floty.
W przypadku usunięcia modułu śledzenia 
pojazdu nie można znaleźć jego lokalizacji.

Zabezpieczenie systemem śledzenia pojazdów 
eliminuje ten problem, który jest słabym 
punktem systemów śledzenia floty, ponieważ 
modułu nie można usunąć, co zapobiega 
odjechaniu skradzionym pojazdem.

W pojazdach z opcjonalnym zabezpieczeniem 
systemem śledzenia pojazdu uruchomienie 
może trwać do 35 sekund, gdy wyłącznik 
zostanie wyłączony z powodu zadziałania 
pakietu bezpieczeństwa.

Po włączeniu zapłonu należy zaczekać, aż 

czerwone światło  immobilizera zgaśnie.

VGS
Active

Wskaźnik ostrzeżenia o zabezpieczeniu 
systemem śledzenia pojazdów

Jeśli tablica rozdzielcza i FMS nie mogą się 
skomunikować ze sobą, gdy zapłon jest 
włączony, pojazdu nie można uruchomić.
Zapobiega to uruchomieniu pojazdu bez 
śledzenia za pomocą GPS.
Pojazd nie może zostać uruchomiony 
i wskazuje ostrzeżenie. Zapobiega to 
uruchomieniu pojazdu bez śledzenia za 
pomocą GPS. Pojazd nie może zostać 
uruchomiony i wskazuje ostrzeżenie.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa  
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Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 

Czyszczenie filtra układu wydechowego
Filtr układu wydechowego znajdujący się 
w pojazdach spełniających normę Euro 6 
zatrzymuje sadzę pochodzącą ze spalin i obniża 
wartości emisji. Dzięki operacji czyszczenia filtra 
układu wydechowego, którą można wykonywać 
automatycznie lub ręcznie, sadza zatrzymana 
w filtrze spalane jest w regularnych odstępach 
czasu, dzięki czemu filtr jest opróżniany 
zanim się zapełni i zatka. Podczas tej operacji 
spaliny są podgrzewane przez silnik, a sadza 
zostaje spalona. Kierowca jest informowany 
o czyszczeniu filtra układu spalin pojazdu za 
pomocą komunikatów wyświetlanych na tablicy 
wskaźników. Szczegółowe objaśnienia podano w 
rozdziale Czyszczenie filtra układu wydechowego.

OSTRZEŻENIE

Ponieważ gazy spalinowe nagrzewają się 
podczas czyszczenia filtra układu wydechowego 
należy upewnić się, czy pojazd nie znajduje się w 
miejscu, w którym znajdują się materiały palne, 
łatwopalne i wybuchowe, ani w zamkniętej 
przestrzeni.

OSTRZEŻENIE

Należy upewnić się, czy czyszczenie układu 
wydechowego pojazdu nie jest wykonywane 
w miejscach takich jak miejsca załadunku 
i rozładunku materiałów niebezpiecznych 
albo stacje paliw.  W razie potrzeby należy 

włączyć funkcję zapobiegania czyszczenia 
filtra układu wydechowego za pomocą 
przycisku zapobiegania czyszczeniu filtra układu 
wydechowego.

OSTROŻNIE

Używanie funkcji zapobiegania czyszczenia 
filtra układu wydechowego przez dłuższy czas 
może spowodować zatkanie się filtra i sprawić, 
że będzie on niezdatny do użytku. Należy 
przestrzegać ostrzeżeń podanych na tablicy 
wskaźników i nie używać ręcznego zapobiegania 
czyszczeniu filtra, o ile nie jest to konieczne.

OSTROŻNIE

Gdy na stopniach z tyłu śmieciarki znajdują się 
osoby, prędkość pojazdu jest ograniczona do 
30 km/h i pojazd nie może się cofać.
ERA-Glonass

Tryb „ERA”:
Podświetlenie przycisków „SOS”, „Serwis” – 
białe światło

Tryb „Połączenie alarmowe”:
Podświetlenie przycisków „SOS” – światło 
czerwone, „Serwis” – światło białe

Podświetlenie LED:
- Włączanie – czerwone światło przez 5 
sekund, następnie miga zielone;
-Tryb „ERA” – zielone światło;
- Transfer danych w trybie „Połączenie 
alarmowe” – zielone światło; - Usterka – 
czerwone światło.

1 - Przycisk "Serwis" 
2 - Mikrofon 
3 - Osłona ochronna 
4 - Przycisk SOS 
5 - LED
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WSKAŹNIKI I ELEMENTY STERUJĄCE

3

1 Wskaźnik ciśnienia powietrza
2 Wskaźnik ciśnienia oleju
3 Prędkościomierz
4 Tachometr
5 Wskaźnik temperatury cieczy 

chłodzącej silnika
6 Wskaźnik poziomu paliwa
7 Komputer pokładowy

Tablica rozdzielcza 



- 17 -

WSKAŹNIKI I ELEMENTY STERUJĄCE

3

Tablica rozdzielcza  

FUNKCJA SYMBOL KOLOR BRZĘCZYK BRZĘCZYK

Kierunkowskaz lewy Zielony

Dźwigienka wielofunkcyjna (lewa) tak

Kierunkowskaz prawy Zielony

Niskie ciśnienie powietrza w 
układzie hamulcowym Czerwony Przyrząd tak

EBS Czerwony / 
bursztynowy Automatyczny nie dotyczy

ABS Bursztynowy Automatyczny nie dotyczy

Światła drogowe Niebieski Dźwigienka wielofunkcyjna (lewa) nie dotyczy

Alternator / Systemu opłat Czerwony Automatyczny nie dotyczy

Symbol hamulca postojowego Czerwony Przełącznik hamulca postojowego nie dotyczy

Symbol blokady zamków 
kabiny Czerwony Mechanizm podnoszenia kabiny tak
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WSKAŹNIKI I ELEMENTY STERUJĄCE

3

Tablica rozdzielcza 

FUNKCJA SYMBOL KOLOR BRZĘCZYK BRZĘCZYK

Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu 
oleju Czerwony Automatyczny tak

Wspomaganie rozruchu silnika 
zimnego Bursztynowy Automatyczny nie dotyczy

Temperatura wody w silniku Czerwony Automatyczny tak

ABS/EBS przyczepy Bursztynowy Automatyczny nie dotyczy

Kierunkowskaz prawy/lewy 
przyczepy Zielony Dźwigienka wielofunkcyjna (lewa) nie dotyczy

Kontrolka ostrzegawcza silnika Bursztynowy Automatyczny nie dotyczy

Tempomat Zielony Dźwigienka wielofunkcyjna (prawa) nie dotyczy

Przednie światło 
przeciwmgłowe Zielony Przełącznik reflektorów Nie dotyczy

Ostrzeżenie o pasach 
bezpieczeństwa Czerwony Automatyczny tak
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WSKAŹNIKI I ELEMENTY STERUJĄCE

3
FUNKCJA SYMBOL KOLOR BRZĘCZYK BRZĘCZYK

Tylna lampa przeciwmgielna Bursztynowy Przełącznik reflektorów Nie dotyczy

Ostrzeżenie o poziomie paliwa Bursztynowy Automatyczny Nie dotyczy

Ciśnienie powietrza 1 Zielony
Przycisk kontroli ciśnienia powietrza na 

wskaźniku Nie dotyczy

Ciśnienie powietrza 2 Zielony

Kontrolka ostrzegawcza pasa 
bezpieczeństwa Czerwony Automatyczny tak

ESP Bursztynowy Przycisk sterowania na panelu sterowania Nie dotyczy

Immobilizer Czerwony Automatyczny Nie dotyczy

MIL (kontrolka sygnalizacyjna 
usterki) Bursztynowy Automatyczny Nie dotyczy

Sterowalny oś tylna Błękit przycisk sterujący na panelu sterowania Nie dotyczy

Tablica rozdzielcza  
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FUNKCJA SYMBOL KOLOR BRZĘCZYK BRZĘCZYK

Intarder Bursztynowy Automatyczny Nie dotyczy

Ostrzeżenie o poziomie oleju Czerwony Automatyczny Nie dotyczy

Hamulec silnikowy Bursztynowy Dźwigienka wielofunkcyjna (prawa) Nie dotyczy

Ostrzeżenie informacyjne Bursztynowy Automatyczny Nie dotyczy

System ostrzegania o 
opuszczeniu pasa ruchu Bursztynowy Przycisk sterowania na panelu sterowania tak

System hamowania 
awaryjnego Bursztynowy Przycisk sterowania na panelu sterowania tak

Ostrzeżenie o oblodzeniu Czerwony Automatyczny Nie dotyczy

Kontrolka świateł postojowych Zielony Przełącznik reflektorów Nie dotyczy

Czyszczenie filtra układu 
wydechowego Zielony Automatyczny Nie dotyczy

Wysoka temperatura układu 
wydechowego Bursztynowy Automatyczny Nie dotyczy

ESP WYŁ Bursztynowy Przycisk sterowania na panelu sterowania Nie dotyczy

Tablica rozdzielcza 
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SYMBOL OSTRZEŻENIE OPIS OSTRZEŻENIA

By wyczyśc. filtr wylotowy,jedź 
ze stałą prędkością

Nasycenie filtra sadzy spalinowej jest powyżej oczekiwanego poziomu. Może to być spowodowane stylem jazdy lub czasem jazdy. Aby 
pojazd mógł przeprowadzić automatyczne czyszczenie filtra, zaleca się prowadzenie pojazdu ze stałą prędkością powyżej 30kph, gdy 

zobaczysz zielony symbol czyszczenia filtra spalin. Jeśli warunki drogowe nie są odpowiednie, zaleca się wykonanie ręcznego czyszczenia 
filtra spalin.

Czyszczenie układu 
wydechowego należy 

przeprowadzać podczas 
postoju w celu zapewnienia 

sprawności układu 
wydechowego (za pomocą 

przycisku).

Filtr sadzy spalin jest napełniany w takim stopniu, że pojazd nie może wykonać automatycznego czyszczenia.  W tym przypadku; 
zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu i upewnić się, że pojazd nie ma kontaktu z żadnym materiałem łatwopalnym, a następnie 

wykonać czyszczenie ręczne za pomocą przycisku ręcznego czyszczenia.  Warunki czyszczenia ręcznego można znaleźć w rozdziale ręczne 
czyszczenie filtra wydechowego sekcji.

Filtr wydechowy jest zbyt 
zapełniony.. 

Filtr wydechowy jest zbyt zapełniony.. 
Naciśnij przycisk czyszczenia spalin podczas postoju.

W dogodnym momencie 
zresetuj blokadę ręczną

Filtr wydechowy zaczął się nadmiernie wypełniać, gdy aktywne jest zabezpieczenie przed ręcznym czyszczeniem filtra wydechowego. 
Zaleca się, ty znieść zabezpieczenie przed czyszczeniem filtra spalin zanim filtr zostanie przeciążony lub umożliwić ręczne czyszczenie filtra.  
Można usunąć zabezpieczenie przed czyszczeniem filtra, przytrzymując przycisk zabezpieczenia przed czyszczeniem filtra przez 3 sekundy 

lub uruchamiając ponownie silnik po wyłączeniu zapłonu.

Czyszcz. filtra wylotowego. 
Czas do końca X min

Aktywne jest ręczne czyszczenie filtra wydechowego. Podczas czyszczenia filtra wydechowego; temperatura spalin jest zwiększana w celu 
spalenia sadzy wewnątrz filtra wydechowego.  Czas pozostały do końca pracy podany jest w minutach.

Regeneracja nie może być 
aktywowana. Warunki nie są 

spełnione.
Warunki nie są odpowiednie do ręcznego czyszczenia filtra wydechowego.  W takim przypadku należy upewnić się, że spełnione są warunki 

opisane w części dotyczącej ręcznego czyszczenia filtra wydechowego.

Filtr wydechowy nie mógł 
zostać wyczyszczony podczas 

jazdy. 
Filtr wydechowy nie mógł zostać wyczyszczony podczas jazdy.  

Oczyść wydech podczas postoju.

Czyszcz. filtra wylot. zablokow. 
przez kierowcę

Zapobieganie czyszczeniu filtra wydechowego jest aktywowane przez kierowcę. Można aktywować zapobieganie czyszczeniu filtra 
wydechowego podczas załadunku materiałów niebezpiecznych lub podczas prowadzenia pojazdu w środowisku z łatwopalnymi 

materiałami, takimi jak trawa, siano, produkty ropopochodne itp.  Należy pamiętać, że filtr wydechowy zostanie uszkodzony w długim 
czasie blokowania.

Spaliny są czyszczone gazem 
o wysokiej temperaturze. 
Należy zwrócić uwagę na 

otoczenie pojazdu.

To ostrzeżenie ma na celu poinformowanie kierowcy. Temperatura spalin jest wysoka z powodu jazdy pod dużym obciążeniem lub 
czyszczenia  

filtra wydechowego. To ostrzeżenie jest aktywowane, gdy temperatura spalin jest wysoka, a prędkość pojazdu niska. To normalne, że to 
ostrzeżenie jest widoczne podczas czyszczenia filtra wydechowego.  Gdy ostrzeżenie jest aktywne, należy upewnić się, że pojazd i spaliny 
nie znajdują się w tym samym otoczeniu co materiały łatwopalne, takie jak trawa, siano, produkty naftowe itp. oraz że pojazd nie znajduje 

się w zamkniętym obszarze. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko pożaru!
Słaba jakość mocznika. 
Używaj wysokiej jakości 
mocznika, aby zapewnić 

wydajność układu 
wydechowego.

Materiał niezgodny z normami ISO22241-1 wykryty w zbiorniku mocznika. Proszę rozładować zbiornik mocznika i dodać mocznik zgodny z 
normami. Proszę usunąć błąd, aby zapobiec wyłączeniu zasilania.

Ostrzeżenia ekranu i ostrzeżenia o błędach...
Tablica rozdzielcza  
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SYMBOL OSTRZEŻENIE OPIS OSTRZEŻENIA

By włączyć silnik włącz 
bieg jałowy i włącz 

sprzęgło

Ustawić dźwignię zmiany 
biegów w położeniu neutralnym 

i wcisnąć pedał sprzęgła, aby 
uruchomić silnik.

Nie 
dotyczy

AEBS uszkodzone, jedź 
do serwisu

AEBS uszkodzone, jedź 
do serwisu

Nie 
dotyczy

Przedni sensor radaru 
zblokow. patrz: 

instrukcja
Przedni czujnik radarowy jest 

zablokowany.

Nie 
dotyczy

Przednia kamera 
uszkodzona, jedź do 

serwisu.
Przednia kamera uszkodzona, 

jedź do serwisu.

Nie 
dotyczy

N przedniej kamery 
iska rozdzielcz. patrz: 

instrukcja
Niskiej rozdzielczości kamery. 

Wyczyść ekran.
Automatyczne 

obniżenie osi pojazd 
przeładow.

Tylna oś nie podniosła się.  
Pojazd załadowany.

Auto. obniżenie 
osi nieudane, limit 

prędkości
Tylna oś nie podniosła się.  

Prędkość pojazdu jest wysoka
Auto. obniżenie osi, 

zaciągnięty hamulec 
ręczny

Tylna oś nie podniosła się.  
Zastosowany hamulec ręczny.

Problem z układem 
hamulcowym 

przyczepy.
AEBS nie obsług. ukł. 

hamulcowego naczepy.

Czas Przerwy 
Tachografu

Przekroczyłeś czas 4,5 h jazdy. 
Zrób przerwę.

Podnoszenie śmieci 
aktywne Podnoszenie śmieci aktywne

SYMBOL OSTRZEŻENIE OPIS OSTRZEŻENIA

Najpierw podnieś 
drugą oś

Tylna oś nie podniosła się.  Najpierw 
podnieść oś przednią.

Auto. Obniżenie 
osi nieudane limit 

prędkości
Tylna oś nie opuściła się.  Prędkość 

pojazdu jest wysoka

Auto. podnoszenie 
osi nieudane, 

pojazd przeładow.
Oś przednia nie podniosła się. Pojazd 

załadowany.

Auto. Obniżenie 
osi nieudane limit 

prędkości
Oś przednia nie podniosła się. Prędkość 

pojazdu jest wysoka
Auto. obniżenie osi 
nieudane, pojazd 

jest pusty
Oś przednia nie została opuszczona się. 

Pojazd rozładowany
Auto. Obniżenie 

osi nieudane limit 
prędkości

Oś przednia nie została opuszczona się. 
Prędkość pojazdu jest wysoka

Najpierw obniż 
drugą oś

Oś przednia nie opuściła się, najpierw 
opuść oś tylną.

Auto. podnoszenie 
osi nieudane, 

pojazd przeładow.
Tylna oś opuszczona. Pojazd 

załadowany.
LIM 30 
km/h

Prędkość 
maksymalna Limit prędkości uaktywni się za 60 s

>40 
km/h

Ostrzeżenie 
o nadmiernej 

prędkości
Przekroczenie prędkości 40 km/h Zwolnij.

Akumulator 
uszkodzony 

Jedź do serwisu.
Awaria akumulatora, należy udać się do 

serwisu.

Tablica rozdzielcza 
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SYMBOL OSTRZEŻENIE OPIS OSTRZEŻENIA

Auto. Podnoszenie osi 
nieudane, włączony h. 

ręczny
Tylna oś opuszczona. Zastosowany 

hamulec ręczny.

Auto. podnoszenie 
osi nieudane, pojazd 

przeładow.
Opuszczona oś przednia. Pojazd 

załadowany.

Silnik wyłączy s. Aby 
anulować wciśnij pedał

Aby anulować wciśnij pedał 
(tylko pojazdy transmisyjne manuel)

VGS aktywne VGS aktywne

OSTRZEŻENIE 
przegrzanie sprzęgła Ostrzeżenie przegrzanie sprzęgła

OSTRZEŻENIE 
ochronasprzęgła 

aktywna
Ostrzeżenie ochronasprzęgła aktywna

Podnoszenie kabiny 
aktywne Podnoszenie kabiny aktywne

Ostrzeżenie o otwartych 
drzwiach Jedne z drzwi są otwarte

System wsparcia przy 
ruszaniu pod górę 

aktywny
System wsparcia przy ruszaniu pod górę 

aktywny

Przeprowadź test 
pedału hamulca Wykonuje się test pedału hamulca  

Błąd dawkowania 
mocznika

Wykryto błąd w systemie dozowania 
mocznika. Jedź do serwisu, aby zapobiec 

odcięciu zasilania.

SYMBOL OSTRZEŻENIE OPIS OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenie o 
poziomie oleju Dolej olej do silnika.

ECAS Ostrzeżenie o aktywnym zawieszeniu pneumatycznym

Ostrzeżenie - 
wymiana oleju Czas wymiany oleju silnikowego

Ostrzeżenie o 
niedrożności filtra 

powietrza
Filtr powietrza należy wymienić jak najszybciej. Jedź do 

stacji obsługi.

Niskie ciśnienie 
oleju w układzie 

kierowniczym

Po zapaleniu się kontrolki należy sprawdzić poziom 
oleju. W razie nieszczelności należy uzyskać pomoc 
drogową. Jeśli nie ma wycieku, jechać do najbliższej 
stacji obsługi, nie przekraczając prędkości 50 km/h.

Niedrożny filtra 
paliwa Jedź do stacji obsługi.

Ostrzeżenie o niskim 
poziomie wody 

chłodzącej silnik

Dolać wody chłodzącej silnik, a jeśli lampka 
ostrzegawcza nie zgaśnie, należy jak najszybciej udać 

się do stacji obsługi.

Ostrzeżenie o 
wodzie w paliwie

Spuścić wodę z filtra wstępnego paliwa, a jeśli lampka 
ostrzegawcza nadal się świeci, należy jak najszybciej 

udać się do stacji obsługi.
Awaria 

automatycznego 
opuszczania. Patrz 

instrukcja.

Awaria automatycznego opuszczania. Patrz instrukcja 
(strona 141).

Błąd krytyczny w 
emisji

Błąd wykryty w systemach związanych z emisją. 
Należy udać się do serwisu, aby zapobiec odcięciu 

zasilania.

Napełnić zbiornik 
mocznika

W zbiorniku mocznika nie ma wystarczającej ilości 
mocznika. Należy dolać mocznik zgodny z normami, 

aby zapobiec odcięciu zasilania.

Niski poziom 
mocznika

Niski poziom mocznika w zbiorniku mocznika. Dolej 
mocznik zgodny z normami, aby zapobiec odcięciu 

zasilania.

Tablica rozdzielcza  
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Tablica rozdzielcza 

SYMBOL UWAGA OPIS OSTRZEŻENIA

Sprz. przegrzane z 
powodu przeciążenia.

Pod dużym ciśnieniem sprzęgło się 
przegrzało.

Wykryto zużycie 
sprzęgła.

Wykryto zużycie sprzęgła. 
Jedź do serwisu.

Temperatura Skrzyni 
Biegów

Wysoka temperat. skrzyni biegów.

Kontrola skrzyni biegów 
aktywna

Automatyczna kontrola skrzyni siegów 
jest aktywne.

Pedał Gazu Zwolnij pedał gazu

Ciśnienie powietrza 
przekładniowego

Za niskie ciśń. powietrza 
przekładniowego.

Sterowana oś 
wleczona

Dodatkowa oś układu kierowniczego 
została wyśrodkowona.

Sterowana oś 
wleczona

Wycentrowanie o dodatkowa oś układu 
kierowniczego zostało anulowane.

Sterowana oś 
wleczona

Kod błędu dla dodatkowa oś układu 
kierowniczego: proszę przeczytać 

komunikat.

SYMBOL OSTRZEŻENIE 
NAZWA OPIS OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenie 
dotyczące 

konserwacji 
mechanicznej

Zbliża się czas na konserwację 
mechaniczną

Ostrzeżenie 
dotyczące 

konserwacji 
mechanicznej

Nadszedł czas na konserwację 
mechaniczną.
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Drogomierz

Wskazuje prędkość jazdy (w kilometrach 
na godzinę).

Tachometr
Pojazdy z silnikiem o pojemności 9 l

Pojazdy z silnikiem o pojemności 12,7 l

Wskazuje obroty silnika. Pojazd należy 
eksploatować w taki sposób, aby tarcza 
wskaźnika w jak największym stopniu 
pozostawała w zielonej strefie.
Pojazd należy prowadzić z uwzględnieniem 
prędkości obrotowej silnika. Utrzymanie 
prędkości obrotowej silnika w zielonej 
strefie zapewnia ekonomiczną 
eksploatację.
Należy unikać nadmiernej prędkości w 
czerwonej strefie. W przeciwnym razie 
może dojść do uszkodzenia silnika. Nie 
należy zwiększać prędkości do czerwonej 
strefy, szczególnie podczas zjazdu po 
pochyłości.
Strefa zielona: strefa ekonomiczna
Strefa niebieska: strefa, w której 
uruchamiany jest hamulec silnikowy
Strefa czerwona: strefa zagrożenia
Przekroczenie maksymalnej dozwolonej 
prędkości obrotowej silnika sygnalizowane 
jest dźwiękiem brzęczyka. Po usłyszeniu 
tego ostrzeżenia należy zmniejszyć 
prędkość obrotową silnika. Hamulec 
silnikowy jest wyłączany powyżej 2400 
obr./min.

Tablica rozdzielcza  
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Wskaźnik temperatury płynu chłodzącej 
silnika

Wskazuje temperaturę płynu chłodzącego 
silnika.
Jeśli pokrętło wskaźnika znajduje się w 
obszarze czerwonym,  
może dojść do przegrzania silnika.

Gdy temperatura osiągnie 110 °C w pojazdach z 
regulowaną sprężarką powietrza, na wskaźniku 
zaświeci się czerwona kontrolka ostrzegawcza i 
rozlegnie się dźwięk brzęczyka. Gdy temperatura 
osiągnie 104 °C w pojazdach z nieregulowaną 
sprężarką powietrza, na wskaźniku zaświeci się 
czerwona kontrolka ostrzegawcza i rozlegnie się 
dźwięk brzęczyka. Wartości redukcji momentu 
obrotowego: 110 °C w pojazdach z regulowaną 
sprężarką powietrza, 104 °C w pojazdach z 
nieregulowaną sprężarką powietrza.
Gdy świeci się czerwona kontrolka 
ostrzegawcza, należy wykonać następujące 
czynności:
• Zatrzymać pojazd i uruchomić silnik na biegu 

jałowym.
• Włączyć hamulec postojowy, sprawdzić czy 
• nie ma wycieków wody pod pojazdem (nie 

wchodzić pod pojazd, sprawdź z boku).
• Otworzyć pokrywę silnika i sprawdzić poziom 

wody w zbiorniku pomocniczym wody 
silnika. Jeśli temperatura wody nie spada, 
należy wyłączyć silnik i przechylić kabinę. 
Sprawdzić, czy pasek silnika nie jest zerwany.

• Sprawdzić, czy nie ma wycieków wody w 
obszarze termostatu z przodu silnika.

• W razie potrzeby zwróć się o pomoc do 
autoryzowanego dealera Ford Trucks.

Wskaźnik poziomu paliwa

Wskazuje poziom paliwa w zbiorniku. 
0: pusty
1⁄2: w połowie pełny
1: pełny

Bursztynowa lampka ostrzegawcza wskazuje 
niski poziom paliwa w zbiorniku. Natychmiast 
uzupełnić paliwo. Jeśli poziom paliwa obniży 
się, Układ będzie pobierał powietrze.

Ostrzeżenie o oblodzeniu
Kontrolka ostrzeżenia o oblodzeniu zaświeci 
się, jeśli temperatura na zewnątrz wyniesie od 

0 do 4 stopni. Jeśli temperatura na 
zewnątrz spadnie poniżej 0 stopni, 
kontrolka ostrzeżenia o oblodzeniu 
miga z krótkimi przerwami.

Tablica rozdzielcza 
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Wskaźnik ciśnienia powietrza

Są 2 niezależne obwody pneumatyczne, które 
zasilają przedni i tylny układ hamulcowy. 
Ciśnienie w tych układach można odczytać 
na jednym wskaźniku ciśnienia powietrza. 
Wskaźnik automatycznie pokazuje wartość 
ciśnienia w przewodzie niskociśnieniowym.

Wskaźnik automatycznie pokazuje wartość 
ciśnienia w przewodzie niskociśnieniowym.

Jeśli wskaźnik 1  wskazuje ciśnienie powietrza 
w obwodzie, świeci się kontrolka .

Jeśli wskaźnik 2  wskazuje ciśnienie powietrza 
w obwodzie, świeci się kontrolka .

Wskaźnik ciśnienia powietrza zawsze pokazuje 
ciśnienie powietrza w obwodzie z najniższym 

ciśnieniem powietrza. Aby zobaczyć ciśnienie 
powietrza w drugim obwodzie należy 
nacisnąć przycisk na wskaźniku. Wskaźnik, 
automatycznie po określonym czasie, pokaże 
ciśnienie w układzie z najniższym ciśnieniem 
powietrza.

Normalny zakres ciśnienia roboczego w 
układzie wynosi 10,5 bara.
Jeżeli na ekranie wyświetlane jest jakiekolwiek 
ostrzeżenie, przycisk na przyrządzie traci funkcję 
wyboru zbiornika, ponieważ będzie on służył do 
potwierdzania ostrzeżeń. Drugi zbiornik można 
zobaczyć przechodząc ze strony informacyjnej 
na inną stronę.

Ostrzeżenie dźwiękowe o ciśnieniu powietrza

Jeśli ciśnienie powietrza spadnie poniżej 
6,5 bara, włączy się dźwiękowy sygnał 
ostrzegawczy niskiego ciśnienia. Brzęczyk 
wyłącza się, gdy ciśnienie w układzie osiągnie 
normalną wartość roboczą w obu obwodach 
ciśnieniowych.

Nie należy prowadzić pojazdu przed 
wyłączeniem ostrzeżenia dźwiękowego!

Jeśli podczas jazdy usłyszysz ostrzeżenie 
dźwiękowe, natychmiast zatrzymaj pojazd. 
Zablokuj koła. Na drodze umieść trójkąt 
ostrzegawczy i skontaktuj się z autoryzowanym 
dealerem Ford Trucks.

Wskaźnik ciśnienia oleju

Wskazuje ciśnienie oleju silnikowego w barach.
Ciśnienie oleju zmienia się w zależności od 
temperatury oleju i prędkości obrotowej silnika.
Ciśnienie robocze: 3 bary przy 90 °C, 2500 obr./
min Ciśnienie na biegu jałowym: 1,5 bara przy 
90 °C, 550 obr./min
Kontrolka ostrzegawcza będzie się świecić, gdy 
ciśnienie oleju będzie niskie.
Gdy świeci się czerwona kontrolka 
ostrzegawcza, należy wykonać następujące 
czynności:
• Zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejscu, 

zatrzymaj silnik.
Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Ford 
Trucks.

   Komputer pokładowy
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SYMBOL

OPIS Test Streszczenie

Informacja

Akumulator
Wymagany serwis

W tym przypadku zaleca się, 
aby udać się do autoryzowanej 

stacji obsługi.

Komputer pokładowy
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SYMBOL Komputer pokładowy 
2

OPIS
1 - Średnia prędkość 

2 - Odległość, którą można 
jeszcze przejechać

z pozostałą ilością paliwa

Komputer pokładowy 
1

1 - Przebieg 
2 - Liczba godzin pracy silnika

Licznik motogodzin

Całkowita liczba godzin pracy 
silnika

   Komputer pokładowy
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Komputer pokładowy

SYMBOL Zużycie

OPIS 1 - Chwilowe zużycie paliwa 
2 - Średnie zużycie paliwa.

Poziom oleju

Poziom oleju

Funkcje 1/2

Funkcje
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SYMBOL Trwałość oleju

OPIS Wskaźnik stanu oleju

Widoczny jest pozostały klocek 
hamulcowy KM dla każdego 

koła.
        : Dane są gromadzone do 

obliczeń.
---   : Może to być jeden z 
następujących powodów.
a. Różne zużycie między prawą 
a lewą podkładką
b. Błąd czujnika podkładki
c. Błąd ogólny
d. Pozostała żywotność 
podkładki wynosi poniżej 6%
e. Zużyto poniżej %35 
mocowanie podkładki

Język

Angielski

Wybór języka

   Komputer pokładowy



 - 32 -

WSKAŹNIKI I ELEMENTY STERUJĄCE

3

SYMBOL Informacje o 
akumulatorze

OPIS Status akumulatora

Informacje o układzie 
wydechowym

Ekran informacji o układzie 
wydechowym

Nacisk na oś

Nacisk na oś

Komputer pokładowy
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SYMBOL Ustawianie strefy 
czasowej

OPIS Ustawianie strefy czasowej Kierowana oś z znacznik

   Komputer pokładowy



 - 34 -

WSKAŹNIKI I ELEMENTY STERUJĄCE

3

Komputer pokładowy pokazuje informacje i 
ostrzeżenia.
Komputer pokładowy można zmienić, 
naciskając przycisk menu na prawej 
dźwigience wielofunkcyjnej.

OSTRZEŻENIE

Ponieważ zmiana ustawień wyświetlacza 
komputera pokładowego podczas jazdy 
może niekorzystnie wpłynąć na uwagę 
kierowcy, stwarza to poważne 
ryzyko wypadku. Ustawienia należy 
wykonywać zawsze podczas postoju pojazdu.

Można zresetować informacje w komputerze 
pokładowym naciskając przycisk w prawym 
dolnym rogu tablicy rozdzielczej.
Uwaga: Wyboru wyświetlania informacji, 
które zostaną zresetowane dokonuje się 
za pomocą przycisku menu na prawej 
dźwigience wielofunkcyjnej.

Przyciski sterowania
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Przyciski sterowania
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ELEMENT SIMBOLO OPIS

1 A/C ON/WYŁ

2 RECYKULACJA

3 OGRZEWANIE LUSTERKA

4 NAGRZEWANIE SZYBY PRZEDNIEJ

5 ASR ANULUJ / ASR AKTYWNY

5 ASR ANULUJ / ASR AKTYWNY

6 HAMULEC PÓŁ-PRZYCZEPY

7 AUTOMATYCZNY HAMULEC HYBRYDOWY

8 UKŁAD STABILIACJI TORU JAZDY

9 DIESEL PARTICULATE
AKTYWNE CZYSZCZENIE

9 WEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE 
(OPCJONALNIE)

10 DIESEL PARTICULATE
 CZYSZCZENIE NIEAKTYWNE

11 DACH WŁ. / WYŁ

12 PRZEŁĄCZNIK ECOROLL

13
POWER

ROCKING
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA

WYBÓR TRYBU

13
OFF-ROAD
ROCKING

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA
WYBÓR TRYBU

ELEMENT SIMBOLO OPIS

14 PRZEŁĄCZNIK TRYBU CREEP

15 PODNOSZENIE TYLNEJ OSI

15  PRZEDNIE ZAWIESZENIE
PRZYCISK KONTROLNY

15 PRZEŁĄCZNIK PODNOŚNIKA OSI 
WLECZONEJ II

16 ZAMEK RÓŻNICOWY

17 PODNOSZENIE PRZEDNIEJ OSI

17 BLOKOWANIE POŚREDNIEGO WAŁU

17 PODNOSZENIE ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO

17 PRZEŁĄCZNIK POMOCY TRAKCYJNEJ

18 TYLNA OŚ STEROWALNA
PRZEŁĄCZNIK PODNOSZENIA

18 PODNOSZENIE OSI PRZYCZEPY

19 AWARYJNY UKŁAD HAMULCOWY

20  ODLOT LANE
SYSTEM OSTRZEGAWCZY

21  PRZEŁĄCZNIK OSTRZEGAWCZY
NIEBEZPIECZNY FLASHER

22  OBWÓD ELEKTRYCZNY
ŁAMACZ (OPCJA)

23 HAMULEC RĘCZNY

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od wersji pojazdu.

Przyciski sterowania
SEKCJA SZKLANA

ELEMENT SIMBOLO OPIS

1 OŚWIETLENIE 
WEWNĘTRZNE

2 PODNOSZENIE 
WYWROTKI

3 PRZYCISK 
SYGNALIZATORA (OPCJA)
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Dźwigienka wielofunkcyjna (lewa) Umieszczona jest po lewej stronie 

kierownicy. Pozycje przełączników są 
następujące.

1. Klakson

2. Prawy kierunkowskaz 

3. Lewy kierunkowskaz

4. Spryskiwanie przedniej szyby

5. Wycieraczki
5a. Wycieraczki wył. 

5b. Niska prędkość działania 

wycieraczek (długa przerwa) !
(W tej pozycji aktywna jest funkcja 
automatycznych wycieraczek w 
pojazdach z czujnikiem deszczu).
5c. Wycieranie z normalną prędkością 

5d. Wycieranie z dużą prędkością

6a - Światła drogowe (mignięcie)
Mignięcie światłami uzyskuje się poprzez 
krótkie pociągnięcie za dźwigienkę i 
zwolnienie jej.

6b - Światła drogowe (świecenie ciągłe)

Światła drogowe działają w sposób ciągły, 
gdy dźwigienka zostanie zwolniona po 
pociągnięciu do oporu.

Dźwigienki wielofunkcyjne
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Dźwigienka wielofunkcyjna (prawa)

Ma 5 stopni w pojazdach z intarderem.
Ma 2 stopnie w pojazdach bez intardera.

Dźwigienka ta ma następujące funkcje:
• Tempomat, zwiększanie prędkości i 

zmniejszanie prędkości
• Hamulec silnikowy i Intarder

1 - Włączenie tempomatu i zwiększenie 
prędkości
2 - Zmniejszanie prędkości
3 - Wyłączenie tempomatu 
4 - Włączenie hamulca silnikowego
5 - Wznowienie działania tempomatu

W pojazdach bez intardera 
2-stopniowy hamulec silnikowy

Hamulec silnikowy

1. Zakres Mała siła hamowania

2. Zakres Duża siła hamowania

1-stopniowy hamulec silnikowy

100% hamulec silnikowy 1 stopnia, gdy 
jest w pozycji „0”, funkcja mieszania jest 
używana w pojazdach z EBS.

Dźwigienki wielofunkcyjne
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Pojazdy wyposażone w intarder: Hamulec silnikowy Intarder

Bremsomat Zmniejszona siła hamowania Bremsomat (0%-100%)

Intarder 1 Zmniejszona siła hamowania 25% maks. siły hamowania

Intarder 2 Zmniejszona siła hamowania 50% maks. siły hamowania

Intarder 3 Duża siła hamowania 75% maks. siły hamowania

Intarder 4 Duża siła hamowania 100% maks. siły hamowania

Włączanie stopniowych, ciągłych 
operacji hamowania

Ustawić dźwignię hamowania 
stopniowego z pozycji 1 na pozycję 
maksymalną.
Pojazd jest stale zwalniany w zależności 
od wybranej pozycji.
Pozycja 1 = małe zmniejszanie prędkości
Pozycja maks. = większe zmniejszanie 
prędkości.

Wyłączanie stopniowych, ciągłych 
operacji hamowania

• Dźwignia hamulca stopniowego:
• Pozycja OFF (WYŁ.) lub pozycja 1 = 
funkcja BREMSOMAT.    

maks. 

Dźwigienki wielofunkcyjne
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Elementy eksploatacyjne

(1) Wyświetlacz
(2) Przyciski menu 

 / Wybierz funkcję / wybór 
/Potwierdź funkcję / wybór 
 Wyjście z menu

(3) Gniazdo karty 1
(4) Przycisk kombinacji kierowcy 1

Ustawianie aktywności i 
wysuwanie karty kierowcy

(5) Przycisk kombinacji kierowcy 
2 Ustawianie aktywności i 
wysuwanie karty kierowcy

(6) Gniazdo karty 2
(7) Krawędź tnąca
(8) Szuflada drukarki
(9) Interfejs pobierania 
(a) Symbol wariantu ADR

Ekrany standardowo wyświetlane podczas jazdy

 ► Aby zmienić wyświetlany ekran należy nacisnąć dowolny przycisk 
menu.

(1) Godzina (with  i= ustaw czas 
lokalny)

(2) „Tryb działania”
(3) Prędkość
(4) Aktywność, kierowca 1
(5) Symbol karty, kierowca 1
(6) Ogółem kilometrów
(7) Symbol karty, kierowca 2
(8) Aktywność, kierowca 2

(1) Czas prowadzenia pojazdu  
Kierowca 1 od prawidłowego czasu 
przerwy.

(2) Prawidłowy czas przerwy , zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 561/2006.

(3)Czas kierowcy 2; czas dostępności .

Opcja „VDO Counter” („Licznik VDO”) umożliwia inne standardowo 
wyświetlane ekrany. Szczegółowe informacje na ten temat podano w 
instrukcji obsługi.

Tachograf
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Wywoływanie funkcji menu

Dostępne tylko podczas postoju 
samochodu!

 ► Przyciski  /  służą do wybrania 
żądanego ekranu.

 ► Przyciski  służą do wyświetlenia menu 
głównego.  

 ► Za pomocą / można dokonać wyboru 
wyliczonych  /  funkcji krok po kroku. 

Wydruk wartości dziennej:
 ► [wydruk  kierowca 1] ... [24h  dzień] 
... [25.10.2017] ... [wydruk w UTC tak/nie]

Wprowadzić początek / koniec „Out of 
scope” („Poza zakresem”):

 ► [wjazd  pojazd] ... [POZA  początek] 
lub [ POZA koniec] 

Wprowadzić początek przewozu 
promem / pociągiem:

 ► [wjazd  pojazd] ... [POZA  początek] 
lub [ POZA koniec] 

 ► Ustawić bieżącą aktywność.

Ustawić czas lokalny:
 ► [wjazd  wjazd] ... [  czas lokalny] ... 
 ► Ustawić czas lokalny w krokach co ±30 
minut.

... inne, patrz instrukcja 
obsługi

Opcja: Licznik VDO, 
szczegóły w instrukcji 
obsługi.

1. Menu główne

wydruk
kierowca 1

językwybierz
język?

wywołać menu główne?

angielski

Tachograf
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Włożyć rolkę papieru

 ► Nacisnąć powierzchnię odblokowującą 
na panelu drukarki, otworzy się szuflada 
drukarki.

 ► Wyciągnąć szufladę drukarki z DTCO.

N O

 ► Włożyć nową rolkę papieru zgodnie z 
rysunkiem i wprowadzić ją w kółko (1).

Sprawdzić, czy rolka papieru nie 
zakleszcza się w szufladzie drukarki, 
a początek papieru (1) wystaje poza 
krawędź szuflady drukarki!

 ► Wepchnąć szufladę drukarki do komory 
drukarki, aż się zatrzaśnie.

 ► Drukarka jest gotowa do pracy.
 ► Można zacząć drukowanie.

Komunikat

(1) Piktogram i komunikat tekstowy
! = Zdarzenie, przykład [  jazda bez 

karty]
x = Usterka, przykład [x  usterka 

czujnika]
 = Ostrzeżenie dotyczące czasu 

prowadzenia pojazdu przerwa!
 Notatka operacyjna, przykład 

(2) Kod błędu
Dalsze komunikaty i środki zaradcze 
podano w instrukcji obsługi.

Potwierdź komunikat:

 ► Naciśnij przycisk  2 razy, komunikat 
zniknie.

Czasy kart(-y) kierowcy

(1) Czas prowadzenia pojazdu  od 
prawidłowego czasu przerwy.

(2) Prawidłowy czas przerwy , zgodnie z 
  rozporządzeniem (UE) nr 561/2006.
(3) Czas jazdy w ciągu dwóch tygodni .
(4) Czas trwania ustawionej aktywności.

wewnętrzny

błąd

Tachograf
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Włóż kartę kierowcy / wpisy ręczne

Kierowca 1, który będzie prowadził pojazd, 
wkłada swoją kartę kierowcy do gniazda 1.

 ► W razie potrzeby, w przypadku wariantów ADR, włączyć 
zapłon.

 ► Przytrzymać przycisk kombinacji Kierowcy 1 przez ponad 2 
sekundy.

 ► Ustaw, potwierdź dzień, godziny, minuty. Ustawić, potwierdzić 
następną czynność.  
Gniazdo kart jest otwarte.

 ► Otworzyć pokrywę gniazda kart.
 ► Włożyć kartę kierowcy do gniazda kart.
 ► Zamknij gniazdo karty i wepchnij ją.
 ► Postępować zgodnie z instrukcjami menu.

Szczelina gniazda karty musi być zawsze zamknięta, z 
wyjątkiem wkładania lub wyjmowania karty kierowcy!

Wyświetlony zostaje ustawiony czas lokalny 
 i czas UTC „05:35UTC” (różnica 

czasu = 2 godziny).
Data i godzina ostatniego wyjęcia karty będzie 
wyświetlana w czasie lokalnym (symbol ).

Należy zapewnić ciągłe zapisywanie 
aktywności na karcie kierowcy!
Ręczne wpisy dokonuje się za pomocą „Yes” 
(„Tak”).
Jeśli użytkownik nie chce  dodać żadnych 
aktywności / okresów odpoczynku, należy 
wybrać „No” („Nie”).

ciąg dalszy w 
przykładzie: A/B/C

Przykład A:
Wyjęto (15.04.2017) 
16:31 czasu lokalnego

 ► Nacisnąć i przytrzymać przycisk 
.

 ► Automatyczne przejście do 
ostatniego pola wprowadzania 
danych.

 ► Zwolnić przycisk  i wcisnąć go 
ponownie.

Pojawia się po wprowadzeniu „End 
country” („Kraj końcowy”)

 ► Potwierdź wprowadzone dane.

= Można rozpocząć podróż.

Włożono (18.04.2017) 
07:35 czasu lokalnego

Witamy

ostatnie wyjęcie

1M wprowadzić

kraj początkowy

dodani?

:UK

tak

1M wprowadzić
wprowadzenie? tak

Tachograf
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Przykład B:

Wyjęto (24.02.2017) 
23:32 czasu lokalnego

Włożono (25.02.2017) 
02:30 czasu lokalnego

00:20 czasu lokalnego

 ► Ustaw, potwierdź czynność .
 ► Ustaw, potwierdź dzień, godziny, 
minuty.

 ►  Ustaw, potwierdź następną 
czynność .

 ► Naciśnij i przytrzymaj  (migają 
minuty).

 ► Zwolnij przycisk  i naciśnij go 
ponownie.

 ► Potwierdź wprowadzone dane.

Przykład C:

Wyjęto (05.11.2017)
17:50 czasu lokalnego

Wprowadzenie (14.11.2017)
14:00 czasu lokalnego

Użyj przycisku  , aby...
- przerwać wprowadzanie kraju,
- wybrać możliwe zmienne 
(backspace) bezpośrednio w 
bloku wprowadzania danych.

kraj początkowy

kraj końcowy
kraj końcowy

kraj pocz.

kraj początkowy

kraj pocz.
:UK

:UK

:UK

:UK

1M wprowadzić
wprowadzenie? tak

tak
1M wprowadzić
wprowadzenie?

Tachograf
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Wyjmowanie karty kierowcy

 ► W razie potrzeby, w przypadku wariantów ADR, włączyć 
zapłon.

 ► Nacisnąć odpowiedni przycisk kombinacji na dłużej niż 2 
sekundy. Postępować zgodnie z instrukcjami menu.

 ► Wybierz, potwierdź kraj.
 ► Wybierz region, jeśli on jest obecny, 
potwierdź.

 ► Przyciskiem  można przerwać 
wpisywanie kraju, aby na przykład 
kontynuować zmianę roboczą.

 ► Szczelina gniazda karty otwiera 
się, aby umożliwić wyjęcie karty 
kierowcy.

 ► Wyjmij kartę kierowcy.
 ► Zamknij gniazdo karty i wepchnij ją.

Czynności związane z ustawieniami
= Czas jazdy (automatyczny podczas jazdy)
= Wszystkie inne czasy pracy (automatycznie, gdy pojazd jest 

zatrzymany, dla kierowcy 1)
= Dostępność: Czas oczekiwania, czas drugiego kierowcy, czas kabiny 

sypialnej podczas jazdy (automatycznie podczas jazdy lub gdy 
pojazd jest zatrzymany, dla kierowcy 2)

 = Czasy przerw i okresy odpoczynku

 ► Kierowca 1: Naciskać wielokrotnie przycisk kombinacji Kierowca 1 przez 
krótki czas, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana czynność ( ).

 ► Kierowca 2: Naciskać wielokrotnie przycisk kombinacji Kierowca 2 
przez krótki czas, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana czynność (

).

 Pod koniec zmiany lub podczas przerwy należy zawsze ustawić 
aktywność „ ”!

Automatyczne ustawienie po włączeniu/wyłączeniu zapłonu (opcja):

Sygnalizowane miganiem aktywności przez ok. 5 sekund na 
standardowym ekranie (a). Następnie ponownie wyświetlony zostanie 
poprzedni ekran.

 ► W razie potrzeby należy zmienić odpowiednio czynność!
Symbol  po wyłączeniu zapłonu oznacza: Funkcja IMS (Independent 
Motion Signal) jest dostępna.
Symbol  po wyłączeniu zapłonu oznacza: Włączony jest zapis pozycji i 
danych pojazdu.

kraj końcowy

Tachograf
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Symulator tachografu
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Kluczyki

Wraz z pojazdem dostarczane są 2 klucze, 
jeden do użytku użytkownika, a drugi jako 
zapasowy.

• Zamki drzwi 
• Zapłon
• Maska przednia

• Zbiornik paliwa
• Zbiornik mocznika (tylko w pojazdach 

spełniających normy Euro 5 i Euro 6)

OSTRZEŻENIE

Kluczyk zapłonu wyposażony jest w 
immobilizer zabezpieczający przed 
kradzieżą pojazdu.
Nowe kluczyki są programowane przez 
autoryzowanych dealerów Ford Otosan.

Sterowanie drzwi:

Drzwi można zablokować i odblokować za 
pomocą pilota.
1 - Przycisk blokujący
2 - Przycisk odblokowujący
Zamki centralne są otwierane po naciśnięciu 
przycisku otwierania na pilocie. Są one 
zamykane po naciśnięciu przycisku zamykania.
Jeśli kierunkowskazy świecą się przez 2 
sekundy: drzwi są zamknięte.
Gdy któreś z drzwi nie zostanie zamknięte 
z jakiegoś powodu (mechanicznego lub 
elektrycznego), zostanie wykryty błąd i oboje 
drzwi zostaną ustawione w pozycji otwartej.
Funkcja blokady centralnej przy ręcznym 
otwieraniu i zamykaniu jest jednak tymczasowo 
wyłączona, dopóki blokady centralne nie 
zostaną ustawione w tej samej pozycji.
Błąd zostaje usunięty po całkowitym 
zamknięciu drzwi.

Otwieranie i zamykanie pojazdu
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Drzwi są blokowane automatycznie po 
przekroczeniu przez pojazd prędkości 10 km/h.

W razie potrzeby funkcję tę można wyłączyć. 
W tym celu należy w ciągu 10 sekund 8-krotnie 
włączyć i wyłączyć przycisk lampki do czytania 

, przy otwartych drzwiach i zapłonie w 
pozycji 2.

Jeżeli operacja ta zakończy się pomyślnie, 
lampki do czytania zamigają 4 razy. Funkcja 
automatycznego blokowania drzwi po 
przekroczeniu przez pojazd prędkości 10 km/h, 
zostaje po tej procedurze wyłączona.

Aby ponownie włączyć funkcję automatycznego 
blokowania drzwi należy wykonać tę samą 
procedurę przy zamkniętych drzwiach.

Uwaga: Odczekać 10 sekund, jeśli procedura się 
nie powiedzie, a następnie spróbować wykonać 
poszczególne kroki procedury.

OSTRZEŻENIE

Nowe urządzenia zdalnego sterowania są 
wprowadzane do pojazdu w momencie 
zakupu nowego urządzenia sterującego. W 
celu wprowadzenia urządzeń sterowania 
należy udać się do autoryzowanego dealera 
firmy Ford.
Drzwi zostaną ponownie zablokowane, 
jeśli zamek centralny zostanie otwarty 
za pomocą pilota, a drzwi nie zostaną 
fizycznie otwarte.
Drzwi są blokowane automatycznie po 
przekroczeniu przez pojazd prędkości 10 
km/h.

OSTRZEŻENIE

Moduł przełącza się w tryb ochronny, jeżeli 
operacja otwierania i zamykania zostaje 
wykonana kolejno 8 razy na zamkach 
centralnych, zarówno ręcznie, jak i za 
pomocą pilota. System zatrzymuje obsługę 
ręczną i obsługę przez pilota na 7 sekund. 
Wykonuje on operacje otrzymane po 
upływie tych 7 sekund.
Ten stan kończy się po odczekaniu 1 minuty 
bez żadnej interwencji.

Otwieranie okna za pomocą pilota zdalnego 
sterowania

Drzwi zostają odblokowane, a okna opuszczone 
do najniższego poziomu po naciśnięciu przycisku 
otwierania na pilocie zdalnego sterowania przez 
dłużej niż 3 sekundy.
Funkcja ta obejmuje również otwieranie 
dachu rozsuwanego w pojazdach z dachem 
rozsuwanym elektrycznie.

Zamykanie okna za pomocą pilota zdalnego 
sterowania

Drzwi zostają zablokowane, a okna zamknięte 
automatycznie po naciśnięciu przycisku 
zamykania na pilocie zdalnego sterowania przez 
dłużej niż 3 sekundy.
Funkcja ta obejmuje również zamykanie 
dachu rozsuwanego w pojazdach z dachem z 
napędem elektrycznym.

Operacja zamykania okien nie jest wykonywana, 
jeśli funkcja „Szybkie zamykanie okien” nie jest 
ustawiona na oknach.

Otwieranie i zamykanie pojazdu 



4

OPERACJA

 - 50 -

Klamka zewnętrzna

Pociągnij klamkę do siebie, żeby otworzyć 
drzwi. Drzwi zostaną zablokowane 
po przekręceniu klucza w prawo, a 
odblokowane po przekręceniu klucza w 
lewo.

Wewnętrzna klamka drzwi

Pociągnąć klamkę do siebie, żeby otworzyć 
drzwi od wewnątrz. (1)
Pchnąć klamkę w stronę na zewnątrz 
pojazdu, aby zablokować drzwi od 
wewnątrz (2)

Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu

Podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu 
należy stosować zasadę 3 punktów. 
Nie należy trzymać kierownicy podczas 
wsiadania do pojazdu.

Zalecenia dotyczące wsiadania i 
wysiadania:

Nie należy próbować wsiadać do pojazdu, 
trzymając za kierownicę zamiast za 
uchwyt.

Przy wysiadaniu należy być zwróconym 
twarzą do pojazdu.

Nie należy skakać ze schodków przy 
wysiadaniu z pojazdu.

Otwieranie i zamykanie pojazdu



4

OPERACJA

- 51 -

Okna

1 - Przycisk sterowania okna bocznego kierowcy
2 - Przycisk sterowania okna bocznego pasażera

Okno przesuwa się w kierunku otwierania 
lub zamykania, gdy wciśnięty jest przycisk 
otwierania/zamykania. Obsługa zostaje 
automatycznie zatrzymana, gdy okno osiągnie 
najwyższą lub najniższą pozycję.
Przyciski są aktywne gdy włączony jest zapłon i 
jeszcze przez 30 sekund po wyłączeniu zapłonu.

Szybkie podnoszenie okien
Okno zostaje zamknięte automatycznie po 
jednokrotnym naciśnięciu przycisku zamykania 
okna przez krótki czas.
Jeśli podczas podnoszenia okien wykryta 
zostanie przeszkoda, co może skutkować 
zakleszczeniem, okna sterowane elektryczne 
zostaną ponownie otwarte do określonego 
poziomu.

OSTROŻNIE

Jeśli podczas szybkiego zamykania trzy razy 
z rzędu nastąpi zakleszczenie okna, funkcja 
szybkiego podnoszenia okna zostaje 
wyłączona.
Procedura programowania okien należy 
rozpocząć zamkniętych drzwiach i 
otwartym zamku. Najpierw należy 
doprowadzić okno do połowy lub 
przynajmniej do jednej czwartej pozycji 
zamkniętej.
Następnie opuścić okno do dolnego 
poziomu i naciskać przycisk do momentu 
otrzymania sygnału przerywacza.

Po odebraniu sygnału przerywacza należy 
jednym naciśnięciem doprowadzić okno na 
górny poziom i przytrzymać przycisk aż do 
otrzymania sygnału zwrotnego wyłączenia/
włączenia z zamków.
Operację programowania okien przeprowadza 
się oddzielnie dla okna kierowcy i okna 
pasażera.
Operacje te nie mogą być wykonywane razem.

Szybkie opuszczanie okien
Po krótkotrwałym naciśnięciu i zwolnieniu 
przycisku włączania/wyłączania włączona 
zostaje funkcja szybkiego opuszczania, a okna 
są opuszczane całkowicie automatycznie.

OSTROŻNIE

System przełącza się automatycznie w 
tryb ochronny po częstym naciskaniu 
przełącznika obsługi okna.

Otwieranie i zamykanie pojazdu 
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Otwieranie/zamykanie pokrywy 
przedniej

Otwieranie:

Pojazd można otworzyć za pomocą 
kluczyka stacyjki. Przekręcić kluczyk 
w lewo. Podnieść lekko pokrywę, 
amortyzatory gazowe otworzą pokrywę.

Zamykanie:

Nacisnąć na pokrywę aż osiągnie 
pierwotną pozycję i nacisnąć na miejsca, w 
których znajdują się blokady.

OSTRZEŻENIE

Podczas otwierania i zamykania należy 
przytrzymać i nacisnąć środkową część 
pokrywy.
Nie naciskać z jednej strony pokrywy.

Otwieranie i zamykanie pojazdu
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Ręczna klapa dachowa

Włączanie: Popchnąć pokrywę do góry, 
trzymając mocno przednie i tylne pręty. Pokrywę 
otwiera się z tyłu lub z przodu w dwóch różnych 
krokach. Otwierać przednią, tylną stronę lub 
obie, aż do osiągnięcia wymaganego poziomu, 
aby uzyskać wymaganą wentylację.

Zamykanie: Pociągnąć pokrywę w dół 
trzymając mocno za pręt.

Klapa dachowa z napędem elektrycznym

Dach z napędem elektrycznym sterowany jest 
przełącznikiem znajdującym się na konsoli 
środkowej.

Dach z napędem elektrycznym przesuwa się 
w kierunku otwierania lub zamykania, gdy 
wciśnięty jest przycisk otwierania/zamykania.
Ruch zostaje automatycznie zatrzymany, gdy 
dach osiągnie najwyższą lub najniższą pozycję. 
Przyciski są aktywne, gdy zapłon jest włączony.
Dach z napędem elektrycznym jest zamykany 
automatycznie po jednokrotnym naciśnięciu 
wyłącznika sterującego na krótki czas, gdy dach 
jest otwarty.
Dach z napędem elektrycznym jest otwierany 
automatycznie 
po jednokrotnym naciśnięciu wyłącznika 
sterującego na krótki czas, gdy dach jest 
zamknięty.

Nawiew powietrza z membranami

Kabina posiada wentylację w postaci nawiewu 
z 2 membranami z tyłu dolnego łóżka.

Wentylacja kabiny
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Fotele

1 Regulacja wysokości

2 Regulacja amortyzatora

3 Szybkie obniżanie

4 Przesuwanie poziome

5 Regulacja przód-tył

6 Pozycja spoczynkowa

7 Regulacja nachylenia fotela

8 Regulacja głębokości siedziska

9 Podłokietnik

10 Regulacja pochylenia podłokietników

11 Element grzejny

12 Regulacja zagłówka

13 Podparcie lędźwiowe

Fotele i łóżka
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Szybkie obniżanie

Fotel można opuścić do najniższej pozycji, 
naciskając przycisk i zabezpieczając go 
(przed wyjściem z pojazdu).

Fotel można podnieść do pozycji jazdy po 
naciśnięciu i zwolnieniu przycisku (po wejściu 
do pojazdu).

Regulacja wysokości

Regulacja wysokości odbywa się w 8 krokach.

Pociągnięcie lub naciśnięcie zatrzasku 
regulacji wysokości  
powoduje zmianę wysokości fotela o jeden 
stopień w górę lub w dół.

W przypadku zmiany wysokości fotela w górę 
lub w dół, dźwignia zostaje zwolniona przed 
każdym krokiem.

Regulacja amortyzatora

Stopień amortyzacji foteli można regulować 
bezstopniowo od poziomu miękkiego do 
twardego za pomocą przycisku regulacji 
amortyzacji.

1: Miękka amortyzacja
2: Środkowe ustawienie amortyzacji 3: 
Twarda amortyzacja

Fotele i łóżka



4

OPERACJA

 - 56 -

Amortyzacja w poziomie

Amortyzacja w poziomie może być 
przydatna w niektórych warunkach 
eksploatacyjnych. Wówczas lepiej 
pochłaniane mogą być uderzenia w 
kierunku ruchu pojazdu.
0: Amortyzacja w poziomie WYŁ. 
1: Amortyzacja w poziomie ZAŁ.

Regulacja przód-tył

Regulacja w przód i w tył odbywa się 
poprzez przesunięcie fotela do przodu lub 
do tyłu przy jednoczesnym pociągnięciu 
dźwigni blokującej.
Po zwolnieniu dźwigni fotel zostanie 
zablokowany ze słyszalnym kliknięciem.
Fotel może przesunąć całkowicie do 
przodu lub do tyłu.

Regulacji przód- tył fotela nie należy 
wykonywać gdy fotel jest obniżony. 
Do regulacji przód-tył fotel musi być 
zawsze podniesiony.

Regulacja nachylenia fotela

Pociągnąć przycisk po lewej stronie do 
góry, aby wyregulować nachylenie fotela. 
Fotel można ustawić w żądanej pozycji do 
przodu lub do tyłu wykorzystując do tego 
ciężar ciała.

OSTROŻNIE

Ryzyko wypadku!
Nie należy używać dźwigni blokującej 
podczas jazdy.

Fotele i łóżka
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Regulacja głębokości siedziska

Pociągnąć przycisk po prawej stronie 
do góry, aby wyregulować głębokość 
siedziska fotela. Pożądaną pozycję 
można osiągnąć poprzez jednoczesne 
popchnięcie powierzchni siedziska do 
przodu lub do tyłu.

Podłokietniki

W razie potrzeby podłokietniki można 
podnieść.

Regulacja pochylenia podłokietników

Nachylenie podłokietników w kierunku 
przód-tył można zmienić obracając 
przycisk.

Przód porusza się w górę, jeśli przycisk 
zostanie obrócony na zewnątrz (kierunek 
+), a w dół, gdy przycisk jest obracany do 
wewnątrz (kierunek -).

Fotele i łóżka
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Element grzejny

Elektryczne elementy grzejne w oparciu 
i siedzisku mają dwa poziomy działania, 
a obsługuje się je poprzez naciśnięcie 
włącznika elementu grzejnego fotela. 

Regulacja zagłówka

Aby odblokować oparcie należy pociągnąć 
dźwignię blokady do góry. Nie należy naciskać 
na oparcie podczas otwierania blokady.

Oparcie można wyregulować działając na 
nie ciężarem własnego ciała do tyłu lub 
zwalniając je - wówczas oparcie przesuwa 
się do przodu. Dźwignię należy zwolnić, aby 
ponownie zablokować oparcie.

 Oparcie zostanie zabezpieczone w taki 
sposób, że po zablokowaniu nie będzie 
można go przesunąć do innej pozycji.

Fotele i łóżka
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Podparcie lędźwiowe

Łuk przedni oparcia można wyregulować 
odpowiednio do wymagań kierowcy za 
pomocą przełączników przednich i tylnych 
(1 i 2).
Komory powietrzne są napełniane po 
naciśnięciu końca tego przełącznika 
oznaczonego znakiem „+”, a opróżniane - 
naciśnięciem końca oznaczonego znakiem  
„-”.

Jeśli tylna poduszka nie jest napompowana 
po naciśnięciu przełącznika „+”, oznacza 
to, że regulacja łuku przedniego podparć 
bocznych poduszki tylnej jest zakończona i 
należy zwolnić przełącznik.

Zabrudzenia mogą utrudniać obsługę fotela 
kierowcy. Aby do tego nie dopuścić fotel 
należy utrzymywać w czystości!

Do konserwacji nie jest wymagane 
zdejmowanie elementów wykończeniowych 
z ramy fotela.

OSTROŻNIE

Ryzyko urazu w przypadku odbicia 
oparcia do przodu!
Jeśli podczas czyszczenia elementów 
wykończeniowych oparcia zostanie 
uruchomiony mechanizm regulacji 
oparcia, oparcie należy nacisnąć ręką.

OSTRZEŻENIE

Podczas wysiadania z pojazdu należy 
usunąć powietrze naciskając przycisk 
szybkiego obniżania. Przedłuża to trwałość 
eksploatacyjną mechanizmu fotela.

OSTROŻNIE

Jeżeli fotel jest używany bez powietrza 
może to spowodować uszkodzenie 
wewnętrznego mechanizmu fotela i 
sprawić, że nie będzie on objęty gwarancją.

Fotele i łóżka
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regulacja 
przód-tył

regulacja wysuwu siedziska

podgrzewanie fotela

regulacja podłokietnika 
(nachylenie w lewo i w 
prawo)

regulacja 
nachylenia 
fotela

regulacja 
amortyzatora

wysokość 

szybkie obniżanie

regulacja 
nachylenia 
oparcia

podparcie 
lędźwiowe

Fotele i łóżka
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FOTEL KIEROWCY FOTEL PASAŻERA
1 - Regulacja nachylenia fotela: Nachylenie siedziska można regulować w zakresie od 2° do 12°. TAK NIE DOTYCZY
2 - Regulacja amortyzatora: Amortyzatory można ustawiać w 4 pozycjach, od miękkiej do twardej za pomocą 
przycisku regulacji. Amortyzatory można ustawić w bardziej miękkim ustawieniu po pociągnięciu przycisku w górę, 
a na twardsze po naciśnięciu przycisku w dół.

TAK NIE DOTYCZY

3 - Regulacja wysokości: Wysokość można regulować bezstopniowo w górę i w dół w zakresie 100 mm. TAK NIE DOTYCZY
4 - Szybkie obniżanie: Ułatwia wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego. Gdy kierowca podnosi przycisk podczas 
wysiadania z pojazdu, fotel obniża się do dolnej pozycji (przez wypuszczenie powietrza). Gdy kierowca wraca do 
pojazdu, powinien nacisnąć przycisk w dół, aby napełnić mieszek powietrzny fotela, przywracając go do pozycji 
jazdy. Jeżeli fotel jest używany bez powietrza może to spowodować uszkodzenie wewnętrznego mechanizmu 
fotela i sprawić, że nie będzie on objęty gwarancją.

TAK NIE DOTYCZY

5 - Regulacja nachylenia oparcia fotela: Oprzeć się o oparcia fotela. Pociągnąć dźwignię do góry, ustawić oparcie 
w żądanej pozycji i zwolnić dźwignię.

TAK TAK

6 - Regulacja przód-tył: Fotel można regulować do przodu i do tyłu ze skokiem wynoszącym 10 mm w zakresie 
210 mm.

TAK TAK

7 - Regulacja wysuwu siedziska: 60 mm. Umożliwia ustawienie głębokości siedziska w zakresie 60 mm w 5 
stopniach.

TAK NIE DOTYCZY

8 - Podgrzewanie fotela: Włącznik służy do włączania podgrzewania fotela. Element grzejny wyłączany jest po 
ogrzaniu fotela poprzez wyłączenie przycisku.

TAK NIE DOTYCZY

9 - Regulacja podparcia lędźwiowego: Można je ustawić bezstopniowo w żądanej pozycji. TAK NIE DOTYCZY
10 - Regulacja podłokietnika:
• W razie potrzeby podłokietniki można podnieść.
• Wysokość podłokietnika można ustawiać bezstopniowo.

TAK NIE DOTYCZY

OSTRZEŻENIE

Podczas wysiadania z pojazdu należy 
usunąć powietrze naciskając przycisk 
szybkiego obniżania. Przedłuża to trwałość 
eksploatacyjną mechanizmu fotela.

OSTROŻNIE

Jeżeli fotel jest używany bez powietrza może 
to spowodować uszkodzenie wewnętrznego 
mechanizmu fotela i sprawić, że nie będzie on 
objęty gwarancją.

Fotele i łóżka
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1. Oparcie fotela można regulować 
za pomocą przedniego przycisku, 
natomiast podparcie lędźwiowe 
można regulować za pomocą 
tylnego przycisku. Strefy oparcia 
można napełniać powietrzem za 
pomocą „+” i opróżniać za pomocą 
„-”.

2. Kąt nachylenia 
poduszki siedziska można 
regulować za pomocą 
dźwigni regulacyjnej. 
Należy pociągnąć ją w celu 
wyregulowania i zwolnić.

3. Do wysiadania z pojazdu fotel można ustawić w dolnej 
pozycji. Całe powietrze zostanie odprowadzone przez 
naciśnięcie zapadki. Wyłączenie zatrzasku przywróci 
poprzednią pozycję fotela. Aby zapobiec uszkodzeniu 
mechanizmu fotela zaleca się używanie go podczas 
jazdy w stanie napełnionym powietrzem.

4. Pionową absorpcję uderzeń można regulować w różnych poziomach 
za pomocą zatrzasku amortyzatora dla różnych warunków drogowych. 
Zaleca się stosowanie amortyzatora fotela na twardym poziomie na 
wyboistych drogach w celu zapewnienia kontroli nad pojazdem oraz 
stosowanie miękkiego poziomu na gładkich drogach w celu zwiększenia 
komfortu. Poziomy zwiększają się od góry do dołu (od tyłu do przodu).
1 - Bardziej miękki poziom pochłaniania wstrząsów amortyzatora
2 - Miękki poziom pochłaniania wstrząsów amortyzatora
3 - Twardy poziom pochłaniania wstrząsów amortyzatora
4 - Twardszy poziom pochłaniania wstrząsów amortyzatora

Fotele i łóżka
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Łóżko pojedyncze Łóżko górne

* Górne łożysko jest opcjonalne dla kabin z 
wysokim dachem.
Górne łóżko jest związane pasem.

* Pas ten należy odpiąć, aby otworzyć 
łóżko (w celu ustawienia go w pozycji 
poziomej).

* Podnoszenie łóżka: Łóżko jest 
podnoszone do górnej pozycji i wiązane 
pasem. Łóżko jest podnoszone do górnej 
pozycji i wiązane pasem.

OSTROŻNIE

Nie należy przewozić ładunku ani osób 
na łóżku.
Stwarza to ryzyko odniesienia obrażeń 
zarówno przez kierowcę jak i pasażera 
podczas hamowania i manewrowania.

OSTROŻNIE

Górne łóżko musi być złożone na czas 
jazdy.

Fotele i łóżka
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Konsola górna
(pojazdy o wysokim dachu)

Po prawej i lewej stronie górnej konsoli 
znajdują się zamykane schowki. Pokrywy 
tych schowków otwiera się naciśnięciem 
po obu stronach środkowego przycisku.

OSTROŻNIE

Nie należy umieszczać ciężkich 
przedmiotów na konsoli górnej.

Schowek podręczny

Jest on umieszczony po prawej stronie 
konsoli środkowej, przed fotelem pasażera. 
Otwiera się go pociągnięciem klamki.

Półki

W tylnej części pojazdu znajdują się 2 
półki i 1 schowek z siatką po prawej i 
lewej stronie. Całkowita masa ładunku 
umieszczonego na każdej półce nie może 
przekraczać 2 kg.

Schowki w kabinie 
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Konsola środkowa

Wielofunkcyjna konsola środkowa 
umieszczona pomiędzy fotelem kierowcy 
a fotelem pasażera zawiera schowki na 
mapy, okulary, butelki plastikowe i inne 
materiały.

Popielniczka

Popielniczka umieszczona jest na konsoli 
środkowej. Wyjmowany mechanizm 
popielniczki zapewnia łatwość 
użytkowania w pozycji dogodnej dla 
kierowcy.

Zapalniczka

Gorącą zapalniczkę należy trzymać 
wyłącznie za uchwyt.
Zapalniczki należy używać tylko wtedy, gdy 
umożliwia to ruch drogowy. W przeciwnym 
razie używanie jej może rozpraszać uwagę 
kierowcy i spowodować wypadek.

OSTROŻNIE

Do urządzeń innych niż zapalniczka 
należy używać gniazda zapalniczki 24V/
zasilania elektrycznego.

Schowki w kabinie
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Schowki w kabinie 

OSTROŻNIE

Nie należy dotykać gorącej końcówki 
zapalniczki.

OSTROŻNIE

Zapalniczki nie należy przytrzymywać w 
pozycji wciśniętej po jej zwolnieniu.

Gniazdo 12 V

Gniazdo 12 V może zapewnić zasilanie dla 
urządzeń o mocy do 100W.

Gniazdo 24 V

Różne urządzenia mogą być zasilane z 
gniazda 24V.
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Kąt i wysokość kierownicy można 
regulować tak, aby kierowca mógł ustawić 
ją w najwygodniejszej dla siebie pozycji.

1. Obrócić pokrętło na kolumnie 
kierownicy w lewo. W ten sposób 
włączone zostanie wspomaganie 
elektryczne systemu, co umożliwi 
ustawienie kierownicy.

2. Ustawić kierownicę w odpowiedniej 
pozycji, przesuwając ją w jedną lub 
drugą stronę.

3. Obrócić pokrętło w prawo, nie 
zmieniając pozycji kierownicy.

OSTROŻNIE

Do regulacji kierownicy wymagane jest 
ciśnienie powietrza wynoszące co najmniej 
7 barów. Jeśli ciśnienie powietrza w 
pojeździe jest niskie, należy uruchomić 
pojazd w celu napełnienia przewodów 
powietrza.

Kierownica
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Lusterka

Pojazd wyposażono w 4 różne rodzaje 
lusterek:
1 - Lusterko wsteczne
2 - Lustro szerokokątne
3 - Lusterko krawężnikowe
4 - Lustro widoku z przodu pojazdu

OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem eksploatacji 
pojazdu należy sprawdzić ustawienia.

Ustawić lusterko wsteczne (nr 1) za 
pomocą pokrętła obrotowego na 
podłokietniku w drzwiach kierowcy. 
Ustawić pokrętło w pozycji  regulacji 
lusterka bocznego kierowcy.
Ustawić lusterko przesuwając pokrętło 
do przodu i do tyłu oraz w lewo i prawo, a 
następnie ustawić pokrętło w pozycji .
Ustawianie lusterka bocznego po stronie 
pasażera:
Ustawić pokrętło w położenie .
Ustawić lusterko przesuwając pokrętło do 
przodu i do tyłu oraz w lewo i prawo.
Ustawić pokrętło w położenie .

Lusterka
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Podgrzewacz lusterka

Lusterka 1 i 2 mają elementy grzejne. W 
zimowe dni należy korzystać z funkcji 
podgrzewania lusterek, aby zapewnić 
dobrą widoczność.

Włączanie elementu grzejnego: Wcisnąć 
przełącznik „element grzejny lusterka” na 
panelu sterowania, gdy kluczyk stacyjki 
jest w pozycji 2.

Wyłączanie elementu grzejnego: powinien 
on wyłączyć się automatycznie po 10 
minutach.

Lusterka
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Przełącznik reflektorów

Przełącznik reflektorów przednich umieszczony 
jest na konsoli po lewej stronie układu 
kierowniczego.

 – Reflektory wyłączone
 – Światła postojowe i kierunkowskazy
 – Światła postojowe, światła 

kierunkowskazów i światła mijaniaŻarówki 
świateł mijania

 – Automatyczne
 – zwiększenie jasności oświetlenia wnętrza
 – zmniejszenie jasności oświetlenia wnętrza

OSTROŻNIE

Długotrwała eksploatacja świateł 
postojowych przy wyłączonym zapłonie 
powoduje rozładowanie akumulatora.

Regulacja poziomowania reflektorów

Nacisnąć pokrętło na środku, aby ustawić 
poziomowanie reflektorów. Pokrętło wysunie 
się, tak jak pokazano na rysunku. Po obróceniu 
pokrętła w lewo światło reflektorów obniżą się, 
a po obróceniu pokrętła w prawo - podniesie 
się.
Nacisnąć przycisk na przełączniku reflektora, 
aby przycisk wysunął się.
Przycisk należy obrócić, aby ustawić wymaganą 
pozycję poziomowania reflektorów przednich.
Przycisk na przełączniku reflektora należy 
nacisnąć, aby doprowadzić go do pozycji 
zamkniętej.
Poziomowanie reflektorów przeprowadza się 
odpowiednio do obciążenia pojazdu.

OSTRZEŻENIE

Reflektory należy regulować przed 
wjechaniem na drogę, aby zapobiec 
olśnieniu kierowców pojazdów z przeciwnej 
strony w różnych warunkach drogowych.

OSTROŻNIE

Obecne parametry przełącznika 
umożliwiają 
obsługę tylko dostępnego systemu. 
Wszelkie dodatkowe światła mogą 
spowodować usterki w przełączniku. Jeżeli 
zainstalowany jest dodatkowy system, 
światła takie powinny być wyposażone 
w okablowanie ze sterowaniem 
przekaźnikiem. Przełącznik będzie sterował 
tylko przekaźnikiem.

Po otwarciu drzwi, gdy zapłon jest 
wyłączony i włączone są reflektory 
słyszalny jest dźwiękowy sygnał 
ostrzegawczy.

Oświetlenie
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Automatyczne włączanie świateł (w 
pojazdach w nie wyposażonych)

OSTRZEŻENIE

Przełącznik automatycznego włączania 
świateł pojazdu może nie włączać 
reflektorów we wszystkich warunkach słabej 
widoczności, takich jak mgła w dzień. Zawsze 
należy upewnić się, czy światła przednie 
są ustawione na włączanie automatycznie 
lub włączone, zależnie od potrzeb, we 
wszystkich warunkach słabej widoczności. W 
przeciwnym razie może dojść do kolizji

Gdy przełącznik świateł znajduje się w pozycji 
automatycznego włączania, reflektory 
automatycznie włączają się przy słabym 
świetle dziennym.

Uwaga: Gdy przełącznik świateł 
znajduje się w pozycji automatycznego 
włączania, podczas przejeżdżania przez 
wiadukty lub pod mostami, w zmiennych 
warunkach oświetleniowych lub podczas 
niesprzyjających warunków pogodowych, 
reflektory mogą się automatycznie włączać i 
wyłączać.

Uwaga: W trudnych warunkach pogodowych 
konieczne może być ręczne włączenie 
reflektorów.

Uwaga: W przypadku wjazdu do niektórych 
tuneli konieczne może być ręczne włączenie 
reflektorów.

Uwaga: Jeśli przełącznik automatycznego 
włączania świateł jest włączony, przednie 
światła przeciwmgielne można włączyć 
tylko wtedy, gdy funkcja automatycznego 
włączania świateł włączyła reflektory.

Dźwigienka kierunkowskazów

Umieszczona jest po lewej stronie kierownicy. 
Pozycje przełączników są następujące.

  – Prawy kierunkowskaz
  – Lewy kierunkowskaz
  – Światła drogowe (mignięcie)

Mignięcie światłami uzyskuje się poprzez 
krótkie pociągnięcie za dźwigienkę i 
zwolnienie jej.

 – Światła drogowe (świecenie ciągłe) 
Światła drogowe działają w sposób ciągły, 
gdy dźwigienka zostanie zwolniona po 
pociągnięciu do oporu.
Jeśli dźwignia kierunkowskazów zostanie 
przesunięta do połowy pozycji  i , 
kierunkowskazy świecą się przez 6 sekund, 
a następnie wyłączają się automatycznie. 
Pozwala to na większe skupienie uwagi 
kierowcy na drodze, zwłaszcza przy zmianie 
pasa ruchu.

Oświetlenie
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Przednie światło przeciwmgielne

Przednie światło przeciwmgielne 
umieszczone jest na panelu sterowania 
reflektorów przednich.
Ten przełącznik służy do uzyskania lepszej 
widoczności i bycia lepiej widocznym dla 
ruchu z przeciwka we mgle i w warunkach 
niskiej widoczności. Po naciśnięciu 
tego przełącznika na wskaźniku 
wyświetlana jest ikona przedniego światła 
przeciwmgielnego.

Tylna lampa przeciwmgielna

Tylne światło przeciwmgielne 
umieszczone jest na panelu sterowania 
reflektorów przednich. Ten przełącznik 
służy do uzyskania lepszej widoczności 
i bycia lepiej widocznym dla ruchu z 
przeciwka we mgle i w warunkach niskiej 
widoczności.
Tylne lampy przeciwmgielne świecą się 
tylko wtedy, gdy włączone są światła 
mijania i światła drogowe. Po naciśnięciu 
tego przełącznika na wskaźniku 
wyświetlana jest ikona tylnego światła 
przeciwmgielnego.

Oświetlenie
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Lampka wewnętrzna

Lampka wewnętrzna umieszczona jest w 
obszarze środkowym nad przednią szybą. 
Włącza się ją i wyłącza za pomocą włącznika 
umieszczonego na lampce.

 – Pozycja: Świecenie ciągłe.
 – Pozycja: Lampka nie włącza się.
 – Pozycja: Włącza się przy otwartych 

drzwiach.

Lampki sufitowe

W zespole lampek sufitowych pojazdu 
znajdują się dwie lampki, jedna po stronie 
kierowcy, a druga po stronie pasażera.
Lampy te zapala się za pomocą przełącznika 
umieszczonego w konsoli środkowej.

Lampka do czytania

Jest umieszczona po stronie pasażera w 
obszarze łóżka. Są na niej 2 przyciski;

 – Włączanie/wyłączanie lampki okrągłej
 – Włączanie/wyłączanie lampki 

kwadratowej

Przycisk nr  na dole służy do włączania 
i wyłączania okrągłej lampki ruchomej, a 
przycisk nr  na górze służy do włączania 
i wyłączania  kwadratowej lampki po lewej 
stronie.

Oświetlenie
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Pojazdy o wysokim dachu
Lampka wewnętrzna

Lampka wewnętrzna umieszczona jest w 
obszarze środkowym nad przednią szybą. 
Włącza się ją i wyłącza za pomocą włącznika 
umieszczonego na lampce.

  – Pozycja: Świecenie ciągłe.
  – Pozycja: Lampka nie włącza się.
  – Pozycja: Włącza się przy otwartych 

drzwiach.

Lampki sufitowe

W zespole lampek sufitowych pojazdu 
znajdują się dwie lampki, jedna po stronie 
kierowcy, a druga po stronie pasażera.
Lampy te zapala się za pomocą przełącznika 
umieszczonego w konsoli środkowej.

Oświetlenie
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Spryskiwacz

Nacisnąć górną część dźwigienki 
wielofunkcyjnej w kierunku kolumny 
kierownicy, aby spryskać przednią szybę. 
Funkcja spryskiwacza zostaje zatrzymana po 
zwolnieniu dźwigni.

Zbiornik spryskiwacza przedniej szyby

Zbiornik spryskiwacza znajduje się w przedniej 
części pojazdu. Można się do niego dostać 
przez otwarcie maski.
Należy regularnie dolewać wodę i środek 
czyszczący, zanim płyn do spryskiwaczy 
skończy się całkowicie.

Automatyczne włączanie wycieraczek szyb 
(w pojazdach w nie wyposażonych)

Funkcja automatycznego włączania 
wycieraczek  wykorzystuje czujnik deszczu. 
Znajduje się on w dolnej, środkowej części 
szyby przedniej. Czujnik deszczu monitoruje 
ilość wilgoci na przedniej szybie i automatycznie 
włącza wycieraczki. Reguluje on prędkość 
wycieraczek na podstawie ilości wilgoci 
wykrytej przez czujnik na przedniej szybie.

Pozycja „automatycznego włączania 
wycieraczek” przełącznika wycieraczek

 Po wybraniu pozycji „automatycznego 
włączania wycieraczek” na przełączniku 
wycieraczek, wycieraczki wykonają jedno 
wytarcie, aby zasygnalizować, że funkcja ta jest 
aktywna. Następnie wycieraczki będą działać 
automatycznie w zależności od ilości wilgoci 
wykrytej na szybie przedniej.

Systemy mycia i ogrzewania okien 
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Uwaga: Po wybraniu innej prędkości lub pozycji 
parkowania na przełączniku wycieraczek, 
funkcja automatycznego włączania 
wycieraczek zostanie wyłączona, a wycieraczki 
będą pracować zgodnie z wybraną pozycją 
przełącznika.

Uwaga: Przed włączeniem wycieraczek 
całkowicie rozmrozić szybę przednią.

Uwaga: Przed umyciem samochodu 
ciężarowego należy sprawdzić, czy wycieraczki 
są wyłączone.

Uwaga: Jeśli na szybie zaczną pozostawiać 
smugi lub smugi należy oczyścić szybę przednią i 
pióra wycieraczek. Jeśli to nie rozwiąże problemu, 
należy zamontować nowe pióra wycieraczek.

Uwaga: Podczas jazdy, jeśli w trybie 
automatycznego włączania wycieraczek 
wycieraczki pracują wolniej lub szybciej niż 
oczekuje tego kierowca, na przełączniku 
wycieraczek należy wybrać ręcznie najbardziej 
odpowiednią prędkość wycierania.

Uwaga: Zewnętrzną stronę przedniej szyby 
należy utrzymywać w czystości. Zabrudzenie 
czarnych obszarów w dolnej środkowej 
części przedniej szyby będzie miało wpływ na 
działanie czujnika. Czujnik deszczu jest bardzo 
czuły i wycieraczki mogą działać w przypadku 
uderzenia w szybę przednią cząstek brudu, mgły 
lub innych zanieczyszczeń.

Uwaga: Opady lub zimowe warunki jazdy z 
lodem, śniegiem lub mgławieniem z zasolonej 
drogi mogą powodować trudne do przewidzenia 
i niespodziewane wycieranie lub rozmazywanie.
W takich warunkach, aby utrzymać przednią 
szybę w czystości, można zrobić co następuje:
• Przełączyć wycieranie na normalne lub 

szybkie
• Wyłączyć automatyczne włączanie 

wycieraczek

Ogrzewanie przedniej szyby (dostępne tylko 
w pojazdach z pakietem do klimatu zimnego 
- Cold Climate)

Włączanie: naciśnij przycisk na panelu 
sterowania przy włączonym silniku.
Wyłączanie: Rezystor zostanie automatycznie 
wyłączony po 5 minutach. Ponowne 
naciśnięcie przycisku wyłącza pracujący 
grzejnik.

Systemy mycia i ogrzewania okien
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Wyłączniki służą do odłączania prądu 
elektrycznego w pojeździe.

Pojazdy z ADR

W pojazdach przewożących materiały 
palne, wybuchowe i łatwopalne wyposażone 
są w przełącznik ADR. Przełącznik ADR 
odcina całą energię elektryczną pojazdu.
W pojeździe znajdują się 2 przełączniki ADR; 
jeden z nich znajduje się w kabinie, a drugi na 
zewnątrz. Oba przełączniki mają takie samo 
działanie. Aby wyłączyć obwód, wystarczy 
wyłączyć jeden z nich.

Używanie przełącznika wewnętrznego
Aby odciąć obwód:
Podnieść pokrywę ochronną i podnieść 
wyłącznik.

Aby ponownie włączyć zasilanie 
elektryczne pojazdu:
Wcisnąć przełącznik.
Zamknąć pokrywę zabezpieczającą.

Używanie przełącznika zewnętrznego

Aby odciąć obwód:
Podnieść pokrywę zabezpieczającą. 
Podnieść przycisk.

Aby ponownie włączyć zasilanie 
elektryczne pojazdu:
Wcisnąć przełącznik.
Zamknąć pokrywę zabezpieczającą.

OSTROŻNIE

Częste używanie tego przełącznika może 
spowodować uszkodzenie urządzeń 
elektronicznych w pojeździe.
Gdy którykolwiek z wewnętrznych i 
zewnętrznych wyłączników kabinowych 
zostanie włączony, niektóre odbiorniki 
elektryczne zostają wyłączone w ciągu 
1 sekundy. Po 10 sekundach odłączona 
zostaje cała instalacja elektryczna.

Pojazdy bez ADR

Wyłączniki
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Obrócić przełącznik w lewo, aby odciąć 
obwód. Obrócić przełącznik w prawo, aby 
ponownie włączyć zasilanie elektryczne 
pojazdu.

OSTROŻNIE

Wyłącznika należy używać co najmniej 
po odczekaniu 2 minuty po zatrzymaniu 
pojazdu. W przeciwnym razie może dojść 
do uszkodzenia sterownika elektronicznego 
silnika (i sterownika odazotowania spalin, 
jeśli jest dostępny).

OSTROŻNIE

Odłączyć zaciski akumulatora w przypadku 
operacji spawania wykonywanych przy 
pojeździe.
Jeżeli nie ma możliwości odłączenia 
zacisków, zasilanie elektryczne należy 
odciąć za pomocą wyłączników.

OSTROŻNIE

Pojazdy z ADR przewożące paliwo i sustancje 
niebezpieczne muszą obowiązkowo zostać 
odgazowane przez wjazdem do serwisu.

Wyłączniki
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Klimatyzacja i ogrzewanie

  – Ustawienie prędkości dmuchawy
  – Regulacja temperatury (ustawienie na 

ciepło/zimno)
 – Ustawianie kierunku dmuchawy

Aby móc regulować klimatyzację pojazdu, 
regulację temperatury należy ustawić

w pozycji zimna (niebieskiej) przy włączonym 
silniku.

Nacisnąć przyciski A/C i obiegu zamkniętego 
na panelu przednim.

Prędkość obrotową wentylatora można 
regulować ustawiając jedną z 3 pozycji.
0: Wył.
1: Niska prędkość 
2: Średnia prędkość 
3: Duża prędkość

Regulacja kierunku nadmuchu

nadmuch na szybę przednią

nadmuch na wprost

nadmuch na nogi i na wprost

nadmuch na przednią szybę 
i na nogi

W upalne dni zalecamy otwarcie okien 
na kilka minut w celu wyrównania 
temperatury wewnątrz i na zewnątrz 
pojazdu przed włączeniem klimatyzacji 
i wdmuchaniem zimnego powietrza do 
wnętrza pojazdu, jeśli pojazd porusza się w 
celu uzyskania lepszej sprawności.

Klimatyzacja i ogrzewanie
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UWAGA: Aby uzyskać lepsze działanie 
klimatyzacji pojazdu, należy włączać ją 
nawet w zimie na 5 minut co 15 dni. Nie 
jest wówczas wymagane ustawianie 
pokrętła w pozycji zimnej. Mgłę, która 
tworzy się na przedniej szybie w zimnych 
warunkach pogodowych, można znacznie 
łatwiej oczyścić po włączeniu na kilka 
minut klimatyzacji i gorącego powietrza. 
Następnie należy wyłączyć klimatyzację.

Rodzaj i ilość gazu użytego w klimatyzacji 
są podane na naklejce. Dolewanie 
oleju do sprężarki klimatyzacji nie jest 
konieczne, chyba że z układu klimatyzacji 
odprowadzony został cały gaz.
W normalnych warunkach klimatyzacja 
pojazdu nie wymaga konserwacji. 
Zalecamy jednak okresowe zdejmowanie 
i czyszczenie osłonę przeciw owadom 
znajdującą się przed chłodnicą, aby 
uzyskać lepszą sprawność.
Ponadto wymiana filtra osuszającego 
powietrze co 3 lub 4 lata zwiększy 
wydajność klimatyzacji.

OSTROŻNIE

Wymiana filtra kabinowego

Kabinowy filtr powietrza wyłapuje 
cząsteczki z powietrza dostającego się do 
kabiny i zapewnia, że kabina jest wolna od 
tych cząsteczek. Jeżeli przepływ powietrza 
do kabiny ulegnie zmniejszeniu, filtr należy 
wymienić przed okresowymi przeglądami 
serwisowymi. Filtr należy wymienić, a nie 
wyczyścić.

Nagrzewnica dodatkowa
Nagrzewnica sucha

Zastosowano nagrzewnicę typu suchego 
Eberspacher airtronic D2. Urządzenie to 
jest umieszczone pod dolnym łóżkiem 
wewnątrz kabiny. Panel sterowania jest 
umieszczony na konsoli środkowej.
Nagrzewnica dodatkowa może działać 
również przy wyłączonym zapłonie.

OSTROŻNIE

W pojazdach z nagrzewnicami 
kabinowymi typu suchego powietrze 
może przedostawać się do przewodu 
paliwowego i uniemożliwiać pracę 
systemu, gdy poziom paliwa w zbiorniku 
paliwa spadanie do pewnego poziomu.

Klimatyzacja i ogrzewanie



4

OPERACJA

- 81 -

Po odczytaniu kodów błędów F01 / F02 / F07 
na cyfrowym wskaźniku nagrzewnicy kabiny 
należy uzupełnić poziom paliwa oraz włączyć 
i wyłączyć nagrzewnicę kabiny. Powtarzać 
tę procedurę do momentu całkowitego 
wyeliminowania powietrza z układu 
paliwowego ogrzewania kabiny i zapewnienia 
normalnej pracy nagrzewnicy kabiny.

(Nie wyłączać i nie włączać nagrzewnicy 
przed napełnieniem zbiornika paliwa)

Gdy jakiś kod błędu zostanie powtórzony 
mniej niż 3 razy, nagrzewnica kabiny nadal 
działa normalnie. Jeżeli jednak kod(-y) 
błędu zostaną powtórzone więcej niż 3 razy 
z rzędu, nagrzewnica kabiny przechodzi w 
tryb ochrony i wskazuje błąd F12. W takim 
przypadku należy wyłączyć i ponownie 
włączyć wyłącznik, co resetuje nagrzewnicę 
kabiny po napełnieniu zbiornika paliwa. Po 
zakończeniu procedury resetowania należy 
wyłączyć i włączyć włącznik nagrzewnicy 
kabiny.
Błąd F12 może być wskazany 1 lub 2 
razy odpowiednio do ilości powietrza w 
przewodzie paliwowym nagrzewnicy kabiny.
W takim przypadku należy powtórzyć 
procedurę resetowania.

OSTROŻNIE

Pompa jest delikatna. Należy używać 
wysokiej jakości olej napędowy, aby 
zapobiec jego zamarzaniu.
Zużycie paliwa: 0,7 l/h podczas pierwszego 
uruchomienia, gdy temperatura wewnątrz 
kabiny jest niska; oraz 0,4 l/h podczas fazy 
eksploatacji.
Temperatura nadmuchu z dyszy wynosi 
75°C. 
Termostat działa w zakresie temperatur od 
+5°C do -28°C.
Nie zakrywać dmuchawy i dyszy wlotowej 
do wnętrza kabiny. Jest to ważne, ponieważ 
wpływa na trwałość eksploatacyjną i 
prędkość obrotową silnika.

OSTROŻNIE

Wylot pomocniczej nagrzewnicy powietrza 
w kabinie znajduje się za fotelem kierowcy. 
Dlatego między siedzeniem kierowcy a 
łóżkiem nie wolno umieszczać materiałów 
niebezpiecznych, takich jak materiały 
łatwopalne lub wybuchowe.

Nagrzewnica mokra

Zastosowano nagrzewnicę Eberspacher 
hydronic M2. Kabina ogrzewana jest przez 
ogrzewanie płynu chłodzącego silnik olejem 
napędowym.
Urządzenie to jest umieszczone pod prawym 
stopniem pojazdu.

Klimatyzacja i ogrzewanie
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Zbiornik paliwa nagrzewnicy typu 
mokrego

Urządzenie to posiada własne przewody 
do odprowadzania spalin i powietrza do 
spalania.
Działa na oleju napędowym. W pojeździe 
znajduje się oddzielny zbiornik paliwa. 
Urządzenie to automatycznie dostosowuje 
cykl i pobiera paliwo z pompy dozującej 
z pomocą elementu czułego na 
temperaturę w kabinie.

Elementy sterujące

Sterowanie odbywa się za pomocą 
cyfrowego panelu wyświetlania jednostki 
sterującej lub za pomocą przełącznika 
znajdującego się po stronie lampki do 
czytania w dolnej części łóżka.

OSTROŻNIE

Urządzenie jest zasilane paliwem ze 
specjalnie zaprojektowanego zbiornika 
paliwa, w którym znajduje się paliwo 
odporne na zamarzanie (Arctic Diesel, 
nafta itp.). Podczas tankowania należy 
wyłączyć dodatkowy system(-y) 
ogrzewania.

OSTROŻNIE

Nagrzewnicy nie należy eksploatować w 
pomieszczeniach zamkniętych, ponieważ 
wytwarza ona spaliny.

Nieprawidłowe działanie

W razie usterki nagrzewnicy należy 
sprawdzić bezpiecznikową wiązkę 
przewodów pod kątem bezpieczeństwa. 
Skontaktować się
z dealerem, jeśli poniższe środki ostrożności 
nie rozwiążą problemu.

OSTROŻNIE

Ze względów bezpieczeństwa w pojazdach 
(z ADR) przewożących substancje 
niebezpieczne nieaktywny jest cyfrowy 
program sterujący nagrzewnicą dodatkową.

Klimatyzacja i ogrzewanie
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Nagrzewnica dodatkowa 
(EBERSPÄCHER)

Główne funkcje przycisków
Za pomocą przycisku  można 
obsługiwać nagrzewnicę lub potwierdzić 
wejścia.
Za pomocą przycisku  można wyłączyć 
nagrzewnicę lub zatrzymać funkcje.
Za pomocą przycisków  można 
wybrać funkcje i wykonać ustawienia.

Natychmiastowe uruchomienie 
nagrzewnicy
Grzanie rozpoczyna się natychmiast po 
naciśnięciu przycisku  przez 2 sekundy.
Wszystkie funkcje zostają zakończone po 
naciśnięciu przycisku  przez 2 sekundy.

OSTROŻNIE

  funkcja urządzenia dodatkowego. Może 
zostać włączona przez autoryzowane 
serwisy firmy Eberspaecher.

  symbol wentylacji jest wyświetlany 
tylko wtedy, gdy urządzenie sterujące jest 
podłączone do nagrzewnic obsługujących 
tę funkcję (nagrzewnice typu suchego).

Ogrzewanie
Natychmiastowe uruchomienie grzania 
przez naciśnięcie i przytrzymanie 
naciśniętego przycisku
Naciskać przycisk  przez 2 sekundy.

Rozpoczęcie grzania przez naciśnięcie 
przycisku
Nacisnąć przycisk .
§ Ustawić żądaną wartość temperatury 
otoczenia (tylko w przypadku nagrzewnic 
typu suchego) i czas pracy za pomocą 
przycisków , a następnie 
potwierdzić przyciskiem .
Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić 
wprowadzone wartości.

Natychmiastowe zakończenie grzania 
przez naciśnięcie i przytrzymanie 
naciśniętego przycisku
Naciskać przycisk  przez 2 sekundy, aby 
zakończyć wszystkie funkcje.

Zakończenie grzania przez naciśnięcie 
przycisku
Po wybraniu symbolu nagrzewnicy na 
ekranie;
Nacisnąć przycisk ; nagrzewanie 
zostaje zakończone. 

Wentylacja

Uruchamianie wentylacji
Przyciskami  wybrać z menu 
symbol , potwierdzić przyciskiem 
, ustawić czas pracy przyciskami  
oraz potwierdzić przyciskiem .
Potwierdzić ustawienia naciskając przycisk 

.
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Natychmiastowe zakończenie 
działania wentylacji przez naciśnięcie i 
przytrzymanie naciśniętego przycisku
Nacisnąć przycisk  i przytrzymać dłużej 
niż 2 sekundy - wszystkie funkcje zostaną 
zakończone.

Natychmiastowe zakończenie działania 
wentylacji przez naciśnięcie przycisku
Po wybraniu symbolu wentylacji na ekranie 
nacisnąć przycisk ; działanie wentylacji 
zostanie zakończone. 

Nagrzewnica dodatkowa

Uruchamianie ogrzewania za pomocą 
nagrzewnicy dodatkowej
Przyciskami  wybrać z menu symbol 

 i potwierdzić przyciskiem . 
Przyciskami  wybrać symbol  i 
potwierdzić przyciskiem .
§ Ustawić żądaną wartość temperatury 
otoczenia (tylko w przypadku nagrzewnic 
typu suchego) i czas pracy za pomocą 
przycisków , a następnie potwierdzić 
przyciskiem .

Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić 
ustawienia.

Natychmiastowe zakończenie grzania 
nagrzewnicy dodatkowej przez naciśnięcie 
i przytrzymanie naciśniętego przycisku
Nacisnąć przycisk  i przytrzymać przez 
2 sekundy - wszystkie funkcje zostaną 
zakończone.

Natychmiastowe zakończenie grzania 
nagrzewnicy dodatkowej przez naciśnięcie 
przycisku
Wybrać na ekranie symbol nagrzewnicy 
dodatkowej.
Nacisnąć przycisk , nagrzewnica 
dodatkowa zakończy grzanie.

Uruchamianie wentylacji za pomocą 
nagrzewnicy dodatkowej
Przyciskami  wybrać na ekranie 
symbol  i potwierdzić przyciskiem . 
Przyciskami  wybrać symbol  i 
potwierdzić przyciskiem .
Ustawić czas pracy za pomocą przycisków 

 i potwierdzić przyciskiem .
Potwierdzić przyciskiem .

Zakończenie działania wentylacyjnego 
nagrzewnicy dodatkowej przez naciśnięcie 
i przytrzymanie naciśniętego przycisku
Nacisnąć przycisk  i przytrzymać dłużej 
niż 2 sekundy - wszystkie funkcje zostaną 
zakończone.

Zakończenie działania wentylacyjnego 
nagrzewnicy dodatkowej przez naciśnięcie 
przycisku
Wybrać na ekranie symbol nagrzewnicy 
dodatkowej.
Nacisnąć przycisk  , nagrzewnica dodatkowa 
zakończy wentylowanie.

Program
Programowanie
Przyciskami  wybrać na ekranie 

symbol  i potwierdzić przyciskiem . Za 
pomocą przycisków   wybrać jedną 
z pamięci programowania P1, P2 lub P3 i 
potwierdzić przyciskiem .
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Uruchomienie zapisanego programu
Przyciskami  ustawić program na 
„ON” (ZAŁ.) i potwierdzić przyciskiem .

Anulowanie wybranego programu 
Przyciskami  ustawić program na 
„OFF” (WYŁ.) i potwierdzić przyciskiem 

.

Zmiana ustawień wybranego programu
Przyciskami  wybrać z paska menu 
symbol  i potwierdzić przyciskiem . 
Wybieranie trybu programu tygodniowego 
lub dnia 
Przyciskami   wybrać jeden z trybów 
tygodniowych, np. Mon - Fri (pon - pt), 
Sat - Sun (sob - nie) lub wybrać dzień, 
np. Mon (pon), Tue (wt), Wed (śr), Thu 
(czw), Piątek (pt), Sat (sob), Sun (nie) i 
potwierdzić przyciskiem .

Ustawianie dat podróży lub czasu 
rozpoczęcia podróży
Ustawić godzinę przyciskami  i 
potwierdzić przyciskiem .

Ustawić minuty przyciskami  i 
potwierdzić przyciskiem .

Wybór trybu pracy
Za pomocą przycisków  wybrać 
symbol ogrzewania  lub symbol 
wentylacji  i potwierdzić przyciskiem 

.

Ustawianie temperatury w kabinie 
(tylko w przypadku nagrzewnic typu 
suchego)
Ustawić żądaną temperaturę w kabinie za 
pomocą przycisków  i potwierdzić 
przyciskiem .

Ustawienie poziomu ogrzewania (tylko 
w przypadku nagrzewnic typu mokrego 
z włączoną funkcją automatycznego 
czasu pracy)
Za pomocą przycisków  wybrać 
jeden z poziomów ogrzewania ECO 
(ekonomiczny) lub HIGH (wysoki) i 
potwierdzić przyciskiem .

Ustawianie czasu działania
Ustawić czas działania przyciskami  
i potwierdzić przyciskiem .

Ustawienia
Przyciskami    wybrać z paska menu 
symbol  i potwierdzić przyciskiem .

Ustawianie godziny

Wybrać symbol   i potwierdzić 
klawiszem .
Ustawić godzinę przyciskami   i 
potwierdzić przyciskiem .
Ustawić minuty przyciskami  i 
potwierdzić przyciskiem .
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Ustawianie daty

Przyciskami    wybrać symbol  i 
potwierdzić przyciskiem .
Ustawić datę przyciskami    i 
potwierdzić przyciskiem.

Ustawianie formatu godziny

Przyciskami    wybrać symbol  i 
potwierdzić przyciskiem   .
Przyciskami    wybrać format 
godziny i potwierdzić przyciskiem   .

OSTROŻNIE

Ze względów bezpieczeństwa w 
pojazdach (z ADR) przewożących 
substancje niebezpieczne nieaktywny 
jest cyfrowy program sterujący 
nagrzewnicą dodatkową.

Czas pracy nagrzewnicy można 
wybrać według własnego uznania. 
Nie ma potrzeby włączania zapłonu, 
aby działała ona bez ograniczenia 
czasowego. Nagrzewnicę można używać 
przez żądany okres, nawet jeśli zapłon 
jest wyłączony.

Przycisku wyłącznika głównego nie 
można wyłączać przed zatrzymaniem 
nagrzewnicy dodatkowej. Jeżeli przycisk 
zostanie wyłączony przed upływem 
określonego czasu do ponownego 
uruchomienia nagrzewnicy, może ona 
zostać uszkodzona.
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W przypadku wystąpienia usterki możliwe jest wyświetlenie następujących informacji
WYŚWIETLACZ OPIS ŚRODEK ZARADCZY/KLIENT

Automatyczne wykrywanie jest aktywne.
Zegar sterujący EasyStart został odłączony od 
zasilania, a następnie ponownie podłączony.

„Poczekaj, aż zakończy się automatyczne wykrywanie, 
następnie ustaw godzinę i dzień tygodnia”.

Brak komunikacji.
„Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić bezpiecznik 
nagrzewnicy”. Należy udać się do stacji obsługi 
samochodów.

1. usterka nagrzewnicy. Należy udać się do stacji obsługi samochodów.

2. usterka nagrzewnicy. Należy udać się do stacji obsługi samochodów.

Za niskie napięcie. Naładować akumulator, w razie potrzeby udać się do stacji 
obsługi.

Czujnik temperatury jest uszkodzony. Należy udać się do stacji obsługi samochodów.

WEW

BRAK SYGNAŁU

Błąd

Błąd

Klimatyzacja i ogrzewanie
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OSTROŻNIE

Jeśli usterki nie można usunąć samodzielnie, 
należy skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem.

Wejście do menu serwisowego w celu 
zapoznania się z kodem błędu: 

Za pomocą przycisków  przejść do 
symbolu  na ekranie startowym i wejść do 
menu ustawień za pomocą przycisku .

Nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez 
dłużej niż 5 sekund w menu ustawień. Kod 
wyświetlany w menu nr 1.1.1 na ekranie jest 
kodem błędu dla nagrzewnicy nr 1. Jeśli w 
pojeździe znajduje się druga nagrzewnica, 
przejść do menu nr 1.1.2 za pomocą przycisku 

, aby zobaczyć kod błędu dla nagrzewnicy 
nr 2.

OSTRZEŻENIE

Menu serwisowe wolno używać wyłącznie do 
wyświetlania kodu błędu. Zmiana ustawień 
w menu serwisowym może spowodować 
uszkodzenie nagrzewnicy. Menu serwisowe 
należy używać wyłącznie do wyświetlania 
kodu błędu.

Nagrzewnica wyłącza się samoczynnie

Opis usterki Środek zaradczy
Nagrzewnica nie zapala się podczas 
uruchamiania.

Wyłączyć i włączyć nagrzewnicę raz.

Płomień gaśnie podczas pracy. Wyłączyć i włączyć nagrzewnicę raz.
Nagrzewnica przegrzewa się. Sprawdzić, czy w kanałach wlotowych i 

wylotowych powietrza nie ma niedrożności. 
Następnie schłodzić nagrzewnicę i wyłączyć ją 
oraz włączyć raz.

Wartość napięcia w pojeździe jest 
nieodpowiednia.

Sprawdzić nagrzewnicę. Wyłączyć i włączyć 
nagrzewnicę raz.
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Element grzejny

Ustawić regulator temperatury w pozycji 
czerwonej, aby umożliwić przepływ 
gorącego powietrza.

Prędkość obrotową wentylatora można 
regulować ustawiając jedną z 3 pozycji.

0: Wył.
1: Niska prędkość 
2: Średnia prędkość 
3: Duża prędkość

Regulacja kierunku nadmuchu

nadmuch na szybę przednią

nadmuch na wprost

nadmuch na nogi i na wprost

nadmuch na przednią szybę 
i na nogi
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4

OPERACJA

 - 90 -

Przed ruszeniem z miejsca:

Sprawdzić ciśnienie powietrza w 
obwodach hamulcowych.

Uruchamianie silnika

Włączyć zapłon.
• Przekręcić wyłącznik zapłonu w 

położenie .Poczekać, aż zgaśnie 
kontrolka ostrzegawcza silnika. patrz 
rozdział dotyczący konserwacji i 
serwisowania - kontrolka MIL.

• Ustawić bieg jałowy (w przypadku 
pojazdów z ręczną skrzynią biegów 
należy nacisnąć sprzęgło) i uruchomić 
silnik, ustawiając przełącznik zapłonu w 
pozycji  (maks. 10 sekund).

• Odczekać 15 sekund. Jeśli silnik nie 
uruchomi się i powtórzyć tę samą 
procedurę w tej samej kolejności.

OSTROŻNIE

Po nieudanym uruchomieniu silnika, 
przed ponownym uruchomieniem należy 
odczekać czas określony przez sterownik 
elektroniczny (od 10 do 40 sekund). W 
tym czasie nie należy podejmować prób 
uruchomienia silnika.

Uruchamianie zimnego silnika

• Włączyć zapłon (pozycja ). 
Kontrolka uruchamiania zimnego 
silnika będzie świecić się światłem 
stałym. 

• Uruchomić silnik (pozycja  ) po 
wyłączeniu się kontrolki uruchamiania 
na zimno.

• Zalecamy użycie pedału sprzęgła w 
celu zmniejszenia obciążenia silnika.

• Jeśli silnik nie uruchomi się, należy 
wyłączyć zapłon, odczekać 1 minutę i 
powtórzyć powyższe czynności.

Prowadzenie pojazdu



4

OPERACJA

- 91 -

System ochrony rozrusznika

System ochrony rozrusznika jest systemem, 
który zapobiega spaleniu rozrusznika 
na skutek niepotrzebnych operacji 
rozruchowych.
W celu ochrony rozrusznika sterownik 
elektroniczny oblicza odpowiedni 
maksymalny czas trwania operacji rozruchu, 
zbierając wiele danych za pośrednictwem 
czujników na silniku. Po przekroczeniu przez 
użytkownika określonego maksymalnego 
czasu trwania rozruchu, uniemożliwione 
zostaje ponowne uruchomienie rozrusznika.
System umożliwia ponowne uruchomienie 
po upływie czasu ustalonego przez sterownik 
elektroniczny.
W takim przypadku należy postępować 
zgodnie z poniższymi instrukcjami.

OSTROŻNIE

Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony po 
kilku próbach, może wystąpić inny problem 
w innym systemie silnika. Najpierw 
należy wykonać pozostałe kontrole, a 
dopiero potem ponownie podjąć próbę 
uruchomienia.

Wyłączanie silnika
Nie należy wyłączać silnika natychmiast 
po zatrzymaniu pojazdu. Odczekać, aż 
prędkość obrotowa turbosprężarki spadnie 
przy silniku pracującym na biegu jałowym.
Wyłączenie silnika natychmiast po 
zatrzymaniu pojazdu spowoduje, 
że turbosprężarka obracająca się z 
dużą prędkością nie będzie miała 
odpowiedniego smarowana.

OSTROŻNIE

Dotyczy ciągników i drogowych pojazdów 
ciężarowych. Pojazdy serii budowlanej 
dostarczane są ze spojlerami stałymi.

Owiewka dachowa
Ustawić owiewkę dachową na kabinie w 
zależności od doczepionej naczepy.
Uwaga: Prawidłowo ustawiona owiewka 
dachowa zmniejsza zużycie paliwa.

Istnieje ryzyko upadku z kabiny i odniesienia 
obrażeń podczas regulacji owiewki dachowej. 
Doradzamy, aby regulację owiewki dachowej 
wykonać u autoryzowanego dealera FORD 
OTOSAN posiadającego wymaganą wiedzę 
fachową i specjalne wyposażenie.

Funkcja inteligentnego przyspieszania:
Przyspieszenie pojazdu jest sterowane 
przez ograniczenie profilu przyspieszenia 
silnika do określonej wartości procentowej 
maksymalnego obciążenia ładunkiem, który 
może być przewożony przez dany wariant 
samochodu ciężarowego i maksymalnego 
ładunku, jaki może być ciągnięte przez 
ciągniki siodłowe.
Sterowanie to uniemożliwia gwałtowne i 
niezamierzone przyspieszenie rozładowanego 
pojazdu, co poprawia właściwości jezdne 
pojazdu oraz zmniejsza zużycie paliwa. 
Funkcja inteligentnego przyspieszania 
jest wyłączana szczególnie przy ruszaniu 
pod górę, manewrach podczas jazdy pod 
górę i jest optymalizowana, aby zapobiec 
niekorzystnemu wpływowi na osiągi pojazdu.

Prowadzenie pojazdu
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Tempomat

Pociągnąć dźwignię do siebie, aby włączyć, 
(pozycja ). Na wskaźniku powinien 

wyświetlić się symbol .
 - Zwiększanie prędkości
 - Zmniejszanie prędkości
 - Wyłączenie
 - Hamulec silnikowy i retarder
 - Wznowienie działania tempomatu

Prędkość jazdy ustawia się za pomocą 
dźwigni wielofunkcyjnej znajdującej się 
po prawej stronie układu kierowniczego. 
Sterownik silnika reguluje ustawienia 
przepustnicy wymagane do prowadzenia 
pojazdu z ustawioną prędkością. Pojazd 
jest prowadzony z zadaną prędkością bez 
konieczności naciskania pedału gazu przez 
kierowcę.

Po włączeniu tempomatu zostaje on 
automatycznie wyłączony w następujących 
warunkach:
• Użycie hamulca
• Użycie sprzęgła (w pojazdach z ręczną 

skrzynią biegów)
• W przypadku uruchomienia hamulca 

silnikowego, tempomat jest wyłączany 
automatycznie.

Włączeniu tempomatu przedstawione jest w 
sposób ukazany na rysunku poniżej w menu 
informacyjnym zestawu wskaźników.

OSTROŻNIE

Przy przekroczeniu ustawionej prędkości 
pojazd odcina przepustnicę, a przy 
prędkości obrotowej silnika powyżej 1000 
obr./min włącza się hamulec silnikowy.

• Tempomatu nie można włączyć dla 
prędkości pojazdu poniżej 30 km/h.

• Tempomatu nie można włączyć dla 
prędkości pojazdu powyżej maksymalnej 
dopuszczalnej prędkości.

• Po przekroczeniu prędkości 
dopuszczalnej, jeśli tempomat 
jest aktywny, zostaje wyłączony 
automatycznie. 

• Dla wygody użytkowania, tempomat 
pozostaje aktywny do momentu zmiany 
biegu po włączeniu sprzęgła przez 5 
sekund w pojazdach z ręczną skrzynią 
biegów.

Prowadzenie pojazdu
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Asystent ruszania pod górę W pojazdach z ręczną skrzynią biegów:

1 - Zatrzymać pojazd hamulcem roboczym.
2 - Włączyć asystenta ruszania pod górę 
naciskając przycisk na konsoli środkowej.
3 - Nacisnąć pedał sprzęgła.
4 - Włączyć odpowiedni bieg początkowy.
5 - Zwolnić pedał hamulca, hamulce 
ciągnika i naczepy są trzymane 
automatycznie. 6 - Zwolnić pedał 
sprzęgła, aby ruszyć pojazdem i nacisnąć 
pedał przyspieszenia.
7 - Funkcja asystenta ruszania pod górę

• jest wyłączana automatycznie po 
zwolnieniu sprzęgła lub osiągnięciu przez 
silnik określonej wartości momentu 
obrotowego.

W automatycznych skrzyniach biegów:

1 - Zatrzymać pojazd hamulcem roboczym.
2 - Włączyć asystenta ruszania pod 
górę naciskając przycisk na konsoli 
środkowej.
3 - Zwolnić pedał hamulca.
4 - Asystent ruszania pod górę 
przytrzymuje hamulce przez maksimum
2,5 sekundy. Jeśli moment obrotowy 
silnika osiągnie wcześniej określony 
poziom, asystent ruszania pod górę 
zostanie wyłączony przed upływem 2,5 
sekundy.

Aktywne ostrzeżenie asystenta ruszania 
pod górę wyświetlane jest na tablicy 
rozdzielczej, gdy aktywny jest asystent 
ruszania pod górę.

Prowadzenie pojazdu
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Układ hamulców tarczowych

Układ hamulcowy: Arvin Meritor Elsa 225H air 
hamulec tarczowy z przesuwnym zaciskiem 
hamulca.
Tarcza: 430 mm tarcza antystożkowa z 
kanałami powietrznymi. Ciśnienie powietrza 
w układzie: 10,5 bara

Klocki cierne hamulców

Nowa grubość klocków hamulcowych 
wynosi 19 mm. Okładziny hamulcowe należy 
wymienić, gdy spadną do 3 mm grubości. 
Pojazdy z hamulcami tarczowymi mają 
na każdym hamulcu czujnik, który stale 
mierzy stopień zużycia. Ekran wyświetlacza 
pokazuje, ile kilometrów klocków 
hamulcowych na każdej osi przejedzie 
w <<KM>>. Dane są gromadzone przez 
określony czas w oparciu o sterownik i 
warunki użytkowania i są wyświetlane na 
wyświetlaczu jako klepsydra. Różne zużycie 
prawego i lewego klocka hamulcowego, błąd 
czujnika klocków hamulcowych, błąd ogólny, 
pozostała żywotność klocków poniżej 6% 
oraz instalacja zużytych klocków poniżej 
35% są wyświetlane na wyświetlaczu w 
<<--->> i problem powinien być rozwiązany 
przez przejście do serwisu. Gdy ilość 
okładzin hamulcowych w którymkolwiek 
hamulcu zbliża się do końca, kierowca 
jest informowany za pomocą lampki 
ostrzegawczej. Po zaświeceniu się lampki 

ostrzegawczej problem należy rozwiązać 
udając się do najbliższego serwisu

Informacja o zużyciu okładziny wyświetlana 
jest na wyświetlaczu. Na wyświetlaczu 
przedstawiona jest oś, na której należy 
wymienić hamulce. Okładziny lewych i 
prawych hamulców odpowiedniej osi należy 
wymieniać jednocześnie.
Aby umożliwić monitorowanie grubości 
okładzin, 
oprócz wskazania procentowego na 
wyświetlaczu również hamulec został 
wyposażony we wskaźnik zużycia okładziny. 
Okładziny należy wymienić, gdy wskaźnik 
wskazuje całkowite zużycie. Ponieważ okres 
trwałości użytkowej okładziny znacznie 
różni się z przyczyn takich jak obciążenie 
pojazdu, warunki eksploatacji itp., należy 

okresowo kontrolować grubość okładziny na 
wyświetlaczu lub sprawdzać ją co miesiąc 
na wskaźnikach na hamulcach, jeżeli 
nie ma możliwości monitorowania jej na 
wyświetlaczu.

50% zużycia

25% zużycia

75% zużycia

Całkowicie 
zużyte

Hamowanie
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Grubość nowych tarcz wynosi 45 mm. 
Tarcze wymienia się, gdy ich grubość 
spada poniżej 39 mm. Grubość tarcz 
należy sprawdzać co trzy miesiące, 
ponieważ żywotność tarczy znacznie 
różni się z przyczyn takich jak obciążenie 
pojazdu, warunki eksploatacji itp. Podczas 
kontroli grubości należy sprawdzać 
powierzchnię tarcz pod kątem pęknięć.

Tarczę należy wymienić, jeśli pęknięcia 
na powierzchni dotarły do kanałów 
powietrznych lub stopień spękania wyniósł 
25% powierzchni okładziny. Tarcze, 
których stopień spękania powierzchni nie 
osiągnął 25% można nadal eksploatować, 
bowiem taki stopień spękania nie ma 
wpływu na skuteczność ich działania.

Niebieskie obszary na powierzchni tarczy 
wskazują na nadmierne nagrzewanie się. 
Zalecamy obróbkę mechaniczną tarczy, 
ponieważ struktura tych obszarów uległa 
deformacji. Należy również wymienić 
okładziny, które uległy przegrzaniu. 

Układ hamulców bębnowych

Układ hamulcowy Z-cam jest układem 
hamulcowym typu bębnowego ciernego. 
Zużycie okładzin hamulcowych sprawdza 
się przez 4 otwory na płycie hamulca.
Do kontroli wyjąć zatyczki znajdujące 
się na płycie i ponownie umieścić je na 
miejscu po kontroli. 

*Układ hamulcowy Z-cam jest opcjonalny.

 Hamowanie
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Kontrole zużycia okładzin można również 
przeprowadzić wzrokowo przez otwory 
inspekcyjne na płycie pyłoszczelnej 
hamulca.
Jeżeli grubość okładziny pozostającej na 
klocku hamulcowym jest mniejsza niż 8 
mm, zalecamy natychmiastową wymianę 
okładziny w autoryzowanej stacji obsługi 
firmy Ford.

OSTROŻNIE

Nawet jeśli tylko jedna z obu okładzin jest 
zużyta należy wymienić obie okładziny.

OSTROŻNIE

Po kontroli okładziny należy ponownie 
zamontować zatyczki. W przeciwnym 
razie pył i brud przedostający się między 
okładziną a bębnem może spowodować 
przedwczesne zużycie okładziny i 
uszkodzenie bębna.

MIN. 8 mm

Hamowanie
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Mieszki hamulców awaryjnych

Hamulcowe mieszki powietrzne na osi 
napędowej pojazdu działają w sytuacjach 
awaryjnych. Mieszki awaryjne uruchamiane 
są w 2 sytuacjach:

• Gdy został uruchomiony hamulec 
postojowy

• Gdy w przewodach powietrza nie ma 
wystarczającej ilości powietrza do 
zahamowania pojazdu

Opróżnianie mieszków awaryjnych

Aby opróżnić mieszki awaryjne należy obrócić 
całkowicie śrubę za mieszkiem w kierunku 
dokręcania (w prawo).

OSTROŻNIE

Po kontroli okładziny należy ponownie 
zamontować zatyczki. W przeciwnym razie 
pył i brud przedostający się między okładziną 
a bębnem może spowodować przedwczesne 
zużycie okładziny i uszkodzenie bębna.

OSTROŻNIE

Aby ponownie uruchomić mechanizm 
hamulca postojowego należy skontaktować 
się z autoryzowaną stacją obsługi lub 
zapoznać się z katalogiem napraw. 
Jeżeli pojazd zostanie zaparkowany na 
okres dłuższy niż jeden miesiąc, w celu 
zabezpieczenia okładzin i bębnów należy 
wykonać następujące czynności:

- Zaparkować pojazd, zaklinować koła 
podstawkami klinowymi i zwolnić dźwignię 
hamulca postojowego.

- Całkowicie opróżnić zbiorniki powietrza.

- Zwolnić hamulec postojowy zgodnie z 
instrukcjami dla danego modelu pojazdu.

- Uruchomić hamulec postojowy i napełnić 
układ powietrzem, gdy pojazd zostanie 
przywrócony do eksploatacji.

 Hamowanie
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Hamulec silnikowy (standard)

         Rysunek 1                         Rysunek 2

Silnik pojazdu jest standardowo wyposażony 
w hamulec silnikowy.
Pod koniec cyklu sprężania (rys. 1), kilka 
stopni przed od górnego martwego położenia, 
specjalne urządzenie w tłokach silnika 
otwiera nieco zawory wydechowe i uwalnia 
ciśnienie powstałe wewnątrz cylindra (rys. 2). 
W ten sposób wykorzystywany jest moment 
hamowania cyklu sprężania.

 Włączenie hamulca silnikowego

Hamulec silnikowy
1. Zakres Zmniejszona siła hamowania
2. Zakres Duża siła hamowania

Hamulec silnikowy uruchamiany jest za 
pomocą dźwigni znajdującej się po prawej 
stronie kierownicy. 

 Na wskaźniku wyświetlone zostaje 
ostrzeżenie.
Intarder / opcjonalnie
Intarder jest specjalnym układem 
hamulcowym służącym do zwalniania pojazdu 
i utrzymywania prędkości przy zjeździe po 
pochyłości. Znany jest on również pod nazwą 
„hamulca wału napędowego”.
systemy. Intarder, w który wyposażony jest 
pojazd posiada hydrodynamiczny układ 
hamulcowy znany również na rynku jako 
intarder hydrodynamiczny.
• Moment hamowania: 3500 Nm
• Moc hamowania: 600 kW
• Masa: 70 kg
• Zasada działania: Hamowanie hydrodynamiczne
• Pełna zgodność z systemem ABS-EBS

Intarder uruchamiany jest za pomocą 
5-stopniowej dźwigni znajdującej się po prawej 
stronie kierownicy.

Hamulec 
silnikowy

Intarder

Bremsomat Zmniejszona 
siła hamowania

Bremsomat 
(0%-100%)

Bremsomat Zmniejszona 
siła hamowania

25% maks. siły 
hamowania

Intarder 2 Zmniejszona 
siła hamowania

50% maks. siły 
hamowania

Intarder 3 Duża siła 
hamowania

75% maks. siły 
hamowania

Intarder 4 Duża siła 
hamowania

100% maks. 
siły hamowania

 Na wyświetlaczu wyświetlane jest 
ostrzeżenie, gdy intarder zostaje uruchomiony. 
Po osiągnięciu wymaganej prędkości dźwignię 
intardera ustawić w pozycji 0 (wył.). 
Po pociągnięciu dźwigni intardera tylne światła 
stopu zostają włączone, gdy pojazd osiągnie 
określoną siłę hamowania. (-0,7 m/s2).

maks.

Hamowanie
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Bremsomat:

Gdy dźwignia retardera zostanie 
pociągnięta o 1 stopień podczas jazdy 
w dół po pochyłości, retarder zostaje 
włączony w wymaganym stopniu tak, 
aby prędkość pojazdu utrzymywała się na 
stałym poziomie.
Funkcja bremsomatu wyłącza się po 
ustawieniu dźwigni w pozycji 0 lub 
dowolnej pozycji od 2 do 5.

OSTROŻNIE

Siła hamowania intardera ma granicę 
techniczną.
W pozycji bremsomatu siła działająca 
przy zjeżdżaniu drogą po pochyłości i stan 
obciążenia mogą przekroczyć maksymalną 
siłę hamowania intardera. W takim 
przypadku pojazd będzie przyspieszać.

OSTROŻNIE

Intarder wymaga konserwacji. Filtr oleju 
należy zawsze wymieniać przy każdej 
wymianie oleju przekładniowego.

OSTRZEŻENIE

Olej intardera jest chłodzony płynem 
chłodzącym silnika. Skontrolować 
na wskaźniku temperatury płynu 
chłodzącego, czy płyn ten nie nagrzewa 
się nadmiernie, szczególnie przy długim 
okresie użytkowania intardera.

Jeśli temperatura płynu chłodzącego 
osiągnie 105 °C, intarder zostaje 
wyłączany automatycznie, aby zapobiec 
nadmiernemu nagrzewaniu się silnika.

OSTROŻNIE

Używanie intardera do każdego rodzaju 
zwalniania wydłuża okres trwałości 
użytkowej okładzin hamulcowych.

 Hamowanie
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Tryb automatycznego hamulca 
hybrydowego

Po naciśnięciu przycisku „AUTO” na konsoli 
środkowej, hamulec postojowy i silnikowy 
mogą zostać włączone przez hamulec nożny. 
W ten sposób, po naciśnięciu pedału hamulca, 
intarder* i hamulec silnikowy są uruchamiane 
proporcjonalnie do skoku pedału oprócz 
hamulców roboczych. *Intarder nie jest 
dostarczany w standardowym pakiecie 
pojazdu; jest on opcjonalny.

OSTROŻNIE

Jeżeli prawa dźwignia wielofunkcyjna 
zostanie ustawiona w pozycji innej niż (0), 
automatyczny hamulec hybrydowy zostanie 
wyłączony, aż do ponownego ustawienia 
dźwigni w pozycji (0).

Przewody powietrzne

Codziennie należy spuszczać wodę ze 
zbiorników.
Pociągnąć za pierścień przymocowany do 
kurka, aż do wypuszczenia całego powietrza 
w celu odprowadzenia wody znajdującej się 
wewnątrz zbiorników.
Po opróżnieniu zbiorników powietrza, przy 
włączonym zapłonie, powinien zabrzmieć 
dźwięk ostrzeżenia o niskim ciśnieniu. Jeśli 
system ostrzegawczy nie działa z powodu 
awarii w obwodzie ostrzegawczym należy 
niezwłocznie usunąć usterkę systemu. 
Nie należy prowadzić pojazdu, dopóki na 
wskaźnikach ciśnienia powietrza nie pojawi 
się normalne ciśnienie.
Filtr osuszacza powietrza może nie działać, 
jeśli podczas opróżniania zbiornika powietrza 
widoczny jest tłusty osad szlamu. Wymienić 
filtr osuszacza powietrza.

Hamowanie
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Osuszacz powietrza (APU)

Osuszacz powietrza w pojeździe, 
oprócz funkcji osuszania powietrza, 
pełni również funkcje ogrzewania 
powietrza, oddzielania oleju w powietrzu, 
odprowadzania powietrza i 4-drogowego 
zaworu odpowietrzającego. W osuszaczu 
powietrza wewnątrz podwozia dostępny 
jest port do pompowania opon.

OSTROŻNIE

Filtr osuszacza powietrza należy 
wymieniać w okresowych odstępach 
czasu. Jeśli filtr osuszacza nie działa 
prawidłowo, może to spowodować 
uszkodzenie jego samego oraz zaworów 
powietrza.

Pomocniczy przewód powietrza

W przypadku, gdy do funkcji specjalnych 
(np. syrena, pistolet pneumatyczny) 
wymagane jest odpowietrzenie, należy 
zastosować przyłącze pokazane na 
rysunku.

OSTROŻNIE

Nie należy pobierać powietrza 
bezpośrednio z przewodów.

 Hamowanie
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Żądanie badania odwróconego
Są pewne rodzaje awarii, których EBS nie 
może wykryć bezpośrednio, tylko poprzez 
monitorowanie zachowania się pojazdu 

i układu hamulcowego. Te funkcje 
monitorowania nazywane są kontrolami 
wiarygodności. Jeżeli EBS wykryje usterkę 
związaną z wiarygodnością, usunięcie jej może 
nastąpić zgodnie z wymogami prawnymi tylko 
wtedy, gdy EBS przeprowadzi badanie układu 
(zwane badaniem odwróconym), a wynik 
badania będzie pozytywny (działanie układu 
hamulcowego jest prawidłowe). Oznacza to, 
że gdy przyczyna usterki zostanie usunięta 
(była to tylko chwilowa usterka, lub pojazd jest 
naprawiany), wówczas należy przeprowadzić 
badanie odwrócone.
Aby system EBS mógł przeprowadzić badanie 
odwrócone, kierowca musi raz włączyć 
pedał hamulca w określonych warunkach. 
Gdy EBS wymaga włączenia tego pedału w 
celu przywrócenia usterki, wysyła żądanie z 
następującym kodem awarii:

Ścieżka: 253 (Układ hamulcowy pojazdu) Typ: 
201 (Żądanie naciśnięcia pedału hamulca) (SPN 
64969)
Stanowczo zaleca się przekazanie kierowcy 
wyraźnego tekstu na zestawie wskaźników, 
gdy wymagane jest uruchomienie pedału, a 
instrukcja obsługi pojazdu powinna wyraźnie 
opisywać warunki, w jakich należy to zrobić.
Uruchomienie pedału należy przeprowadzić w 
następujący sposób:

Po wykryciu usterki należy wyłączyć i włączyć 
zapłon, aby zresetować EBS:
• Faza wyłączenia zapłonu musi wynosić co 

najmniej 5 sekund, aby umożliwić wyłączenie 
EBS, oraz

• Podczas fazy wyłączania zapłonu pedał 
hamulca musi być zwolniony, aby uniknąć 
hamowania w trybie czuwania bez 
resetowania EBS.

• Po włączeniu zapłonu, przez co najmniej 7 
sekund:

• Pojazd musi być w bezruchu, oraz
• Pedał hamulca musi być zwolniony.
• Napięcie zasilania EBS musi być 

wystarczające do hamowania sterowanego 
elektronicznie.

• W przypadku awarii modułu TCM zwolniony 
powinien zostać hamulec postojowy. 

• Kontrolka ostrzegawcza jest włączona, 
ograniczenie systemu jest aktywne.

• Uruchomienie pedału hamulca, z 
następującymi funkcjami:

• Podczas postoju kierowca otrzymuje na 
tablicy rozdzielczej polecenie „hamowanie”, 
aby wykonać hamowanie.

• Uruchomienie pedału nie rozpoczyna się 
przed upływem 7 sekund od włączenia 
zapłonu.

• Uruchomienie pedału należy zwiększyć do 
pozycji w pełni wciśniętego hamulca, bez 
żadnego warunku. 

• Pozycja w pełni wciśniętego hamulca musi 
być utrzymywana przez co najmniej 3 sekundy.

• Zwalniać pedał aż do całkowitego zwolnienia, 
bez żadnych warunków.

• Pedał hamulca musi być całkowicie zwolniony 
przez co najmniej 3 sekundy.

• Kontrolka ostrzegawcza świeci się. 
Ograniczenie systemu nie jest aktywne 
podczas hamowania. Hamowanie sterowane 
jest przez elektroniczne sterowanie ciśnienia.

Pozytywny wynik testu pedału hamulca:

• Podczas hamowania nie wykryto żadnej 
usterki.

• Kontrolka ostrzegawcza jest wyłączona, 
ograniczenie systemu pozostaje nieaktywne.

Negatywny wynik testu pedału hamulca:

• Podczas hamowania wykryto usterkę, lub
• Upłynął maksymalny czas hamowania 

wynoszący 25 sekund, lub
• Pojazd zaczyna jechać.
• Kontrolka ostrzegawcza pozostaje włączona, 

ograniczenie systemu zostaje włączone.
• Aby ponownie rozpocząć test pedału 

hamulca konieczne jest zresetowanie zapłonu.

Hamowanie
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Ręczna skrzynia biegów i wybieranie 
biegów

Wysoki zakres 5-6-7-8

Niski zakres 1-2-3-4

Półbieg 
(doładowanie)

Manualna skrzynia biegów

Jest 16 biegów do przodu i 2 wsteczne (w 
wysokich i niskich zakresach). Wszystkie biegi 
inne niż bieg wsteczny mają synchronizatory. 
Przełączanie z niskiego na wysoki zakres i 
wybór półbiegów (doładowanie) odbywa 
się za pomocą dźwigienek na gałce zmiany 
biegów. Jak pokazano na poniższym schemacie, 
dźwigienka w przedniej części gałki umożliwia 
wybór zakresu niskiego (1-2-3-4) i wysokiego 
(5-6-7-8). Gdy dźwigienka jest ustawiona w 
dół, skrzynia biegów działa w niskim zakresie, 
a gdy dźwigienka ustawiona jest w górę, 
skrzynia biegów działa w wysokim zakresie. 
Dźwigienka z boku gałki umożliwia wybór 
półbiegów (doładowania). Gdy dźwigienka 
jest ustawiona w dół, skrzynia biegów działa na 
biegu doładowania, a gdy dźwigienka ustawiona 
jest w górę, skrzynia biegów działa na biegu 
normalnym.

Uwaga: Przełączenie z niskiego do wysokiego 
zakresu podczas przyspieszania w skrzyniach 
biegów z układem biegów 1H: 
1. Nacisnąć dźwigienkę w górę na 4. biegu.
2. Nacisnąć pedał sprzęgła.
3. Wybrać bieg jałowy. 4. Przestawić dźwignię z 
pozycji biegu jałowego na zakres 1⁄2, a następnie 
bieg 1/5. Skrzynia biegów przełączy bieg na 
5., gdy będzie w wysokim zakresie. 5. Powoli 
zwolnić pedał sprzęgła. 6. Zostawić dźwigienką 
w dużym zakresie. 

Skrzynie biegów wyposażone są w mechanizm 
zapobiegający zmianie biegów, chroniący 
skrzynię biegów przed niewłaściwą zmianą 
biegów po osiągnięciu przez pojazd określonej 
prędkości. Mechanizmy te zapobiegają 
zmianom na zakres 1⁄2 przy pewnych 
prędkościach w zakresie niskim i wysokim oraz 
przełączaniu z wysokiego zakresu na niski.

Poniżej przedstawiono przypadki 
odzwierciedlające wyżej wymienione 
okoliczności oraz przypadki, w których są 
uruchamiane mechanizmy zabezpieczające w 
przypadku błędów mogących wystąpić podczas 
jazdy:
1 - Kierowca chce przełączyć biegi z 4. na 5., ale 
zapomina o przełączeniu dźwigienki na wysoki 
zakres (w górę), gdy pojazd przyspiesza: Gałki 
zmiany biegów nie można ustawić w pozycji 1/2, 
przełączenie na niewłaściwy bieg zostaje więc 
uniemożliwione przez system.
2 - Kierowca chce przełączyć biegi z 6. na 5., 

ale nieumyślnie przełącza dźwigienkę na niski 
zakres gdy pojazd zwalnia: Ponieważ w tym 
stanie skrzynia biegów będzie starała się zmienić 
bieg na 1., włącza się mechanizm zapobiegający 
zmianie biegów i przesuwa dźwignię zmiany 
biegów na zakres 3⁄4, a system zapobiega 
zmianie biegu na niewłaściwy.
3 - Próba zmiany z biegu 8. na 5., gdy pojazd 
porusza się z określoną prędkością: Dźwignia 
zmiany biegów 1
Gałki zmiany biegów nie można ustawić w 
pozycji 1/2, przełączenie na niewłaściwy bieg 
zostaje więc uniemożliwione przez system.
4 - Próba przejścia z zakresu niskiego na wysoki, 
gdy pojazd porusza się z określoną prędkością: 
System odmawia przejścia na niski zakres. 
Kierowca nie może przełączać na niski zakres.
Wymienione powyżej mechanizmy 
zapobiegawcze skrzyni biegów 16 S 2230 mają 
na celu ochronę mechanizmów przekładni i 
synchronizatorów w przekładni i nie są one 
trybami błędów. 

OSTROŻNIE

Trwałość użytkowa sprzęgła jest proporcjonalna 
do jego prawidłowego użytkowania.
Niewłaściwa eksploatacja sprzęgła skraca jego 
trwałość użytkowa, a sprzęgło po krótkim czasie 
ulega uszkodzeniu na skutek przegrzania.
Nie należy trzymać pojazdu na pochyłościach na 
półsprzęgle.

Wybieranie biegów
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Aby wybrać bieg, należy przed zmianą biegu 
wcisnąć całkowicie pedał sprzęgła i zdjąć z 
niego nogę po nastąpieniu zmiany biegu.
Nie należy trzymać stopy na pedale sprzęgła 
podczas jazdy, kiedy użycie sprzęgła nie jest 
wymagane.
Podczas ruszania z miejsca należy wybrać niższy 
bieg, aby wydłużyć trwałość użytkową sprzęgła. 
W przypadku obciążenia, ruszać na 1. biegu 
niskiego zakresu na pochyłościach i na 1. biegu 
wysokiego zakresu na prostych drogach.

OSTROŻNIE

Nie należy ruszać z miejsca pojazdem z 
ładunkiem, jeśli skrzynia biegów znajduje 
się w wysokim zakresie. Zatrzymać pojazd 
całkowicie, aby włączyć bieg wsteczny. 
Odczekać 8 do 10 sekund i zmienić bieg na 
wsteczny. W przypadku próby zmiany biegu 
na wsteczny, w przypadku gdy pojazd nie 
zatrzymał się całkowicie skrzynia biegów 
może ulec uszkodzeniu.

Podczas jazdy w dół na pochyłości nie 
należy zmieniać biegu na jałowy.

Nie należy ruszać z miejsca pojazdem, jeśli 
skrzynia biegów znajduje się w wysokim 
zakresie.

Nie należy używać biegu wstecznego, gdy 
skrzynia biegów znajduje się w zakresie wysokim.
Nie używać pojazdu w pozycji biegu jałowego. 
Może to uszkodzić skrzynię biegów, ponieważ 
niedostateczne będzie smarowanie wewnątrz 
skrzyni biegów podczas długiej jazdy pojazdu w 
pozycji biegu jałowego.

Eaton ESO14409
Ręczna skrzynia biegów i wybieranie biegów

Posiada ona 9 biegów: 8 biegów do przodu + 1 
powolny.

Pierwsze 4 biegi nazywane są 
zakresem niskim, a pozostałe 4 biegi - zakresem 
wysokim.
Przełączanie między niskimi i wysokimi 
zakresami odbywa się za pomocą ruchów w 
górę i w dół 
 dźwigienki na dźwigni zmiany biegów. Jak 
pokazano poniżej, skrzynia biegów będzie 
działać w niskim zakresie po naciśnięciu 
dźwigienki w dół, 

a w górnym zakresie po naciśnięciu w górę.

• Podczas przyspieszania, aby przejść z niskiego 
zakresu do wysokiego:

1. Nacisnąć dźwigienkę w górę na 4. biegu. 

2. Nacisnąć pedał sprzęgła.

3. Wybrać bieg jałowy. (Wyłączona zostanie 
wówczas przekładnia planetarna, a skrzynia 
biegów przełączy się na zakres wysoki).

4. Przestawić dźwignię z pozycji biegu jałowego 
na zakres 1⁄2, a następnie bieg 1/5. Skrzynia 
biegów przełączy bieg na 5., gdy będzie w 
wysokim zakresie.

5. Powoli zwolnić pedał sprzęgła.

6. Dźwigienkę pozostawić w wysokim zakresie.
• Skrzynie biegów 
wyposażone są w mechanizm zapobiegający 
zmianie biegów, chroniący skrzynię biegów przed 
niewłaściwą zmianą biegów po osiągnięciu 
przez pojazd określonej prędkości. Mechanizmy 
te zapobiegają zmianom na zakres 1⁄2 przy 
pewnych prędkościach w zakresie niskim i 
wysokim oraz przełączaniu z wysokiego zakresu 
na niski.

Wybieranie biegów
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• Poniżej wymieniono sytuacje, w których 
kierowca może znaleźć się w związku z 
mechanizmami zapobiegawczymi:

1. Kierowca chce przełączyć biegi z 4. na 
5., ale zapomina o przełączeniu dźwigienki 
na wysoki zakres (w górę), gdy pojazd 
przyspiesza: Dźwigni zmiany biegów nie 
można przestawić w zakres 1⁄2 i kierowca 
zostaje o tym ostrzeżony.

2. Kierowca chce przełączyć biegi z 6. na 5., 
ale nieumyślnie przełącza dźwigienkę na 
niski zakres gdy pojazd zwalnia: Ponieważ 
w tym stanie skrzynia biegów będzie 
starała się zmienić bieg na 1., włącza się 
mechanizm zapobiegający zmianie biegów 
i przesuwa dźwignię zmiany biegów na 
zakres 3⁄4, a kierowca otrzymuje odnośne 
ostrzeżenie.

3. Próba zmiany z biegu 8. na 5., gdy 
pojazd porusza się z określoną prędkością: 
Dźwigni zmiany biegów nie można 
przestawić w zakres 1⁄2 i kierowca zostaje 
o tym ostrzeżony.

4. Próba przejścia z zakresu niskiego na 
wysoki, gdy pojazd porusza się z określoną 
prędkością: System odmawia przejścia na 
niski zakres. Kierowca nie może przełączać 
na niski zakres.

• Wymienione powyżej mechanizmy 
zapobiegawcze  

skrzyni biegów 16 S 2230 mają na celu 
ochronę mechanizmów przekładni i 

synchronizatorów w przekładni i nie są one 
trybami błędów.
Informacje o skrzyni biegów na 
wyświetlaczu:

Włączony bieg jest wyświetlany w lewym 
górnym rogu komputera pokładowego.

D: bieg jazdy do przodu
R. Wstecz
Przykład: D4: 4. bieg jazdy do przodu

 Zmień bieg na niższy 
Zmień bieg na niższy o 2 biegi

 Ostrzeżenie „o zmianie biegu na 
wyższy”: włączony bieg jest niższy niż 
wymagana prędkość obrotowa silnika. 
Zmień bieg na wyższy.

OSTROŻNIE

Jazda na niższych biegach niż wymagane 
zwiększa zużycie paliwa. Ponieważ 
prędkość obrotowa silnika będzie wyższa 
na niższych biegach, będzie ona bardziej 
męczyć silnik.

Bieg należy zmienić na wyższy, gdy na 
wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie 

.

OSTROŻNIE

W pojazdach z ręczną skrzynią biegów 
nie należy jeździć trzymając rękę na 
dźwigni zmiany biegów, ponieważ nacisk 
wywierany na dźwignię może nieznacznie 
uszkodzić wewnętrzny mechanizm 
przekładni.

Wybieranie biegów
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Automatyczna skrzynia biegów i zmiana 
biegów

W pojazdach Ford Trucks ze zautomatyzowaną 
skrzynią biegów; Stosowany jest w skrzyniach 
biegów z 12 biegami do przodu-2 do tyłu i 9 do 
przodu -1 do tyłu.
W takim pojeździe nie ma pedału sprzęgła. 
Operacja zwalniania/włączania sprzęgła 
wykonywana jest przez mechanizm sterowany 
przez elektroniczny moduł sterujący.
Elementy systemu 
Dźwignia zmiany biegów:

D: bieg jazdy do przodu
N: NIE DOTYCZY
R. bieg wsteczny
DM: manewrowanie przy jeździe do przodu 
(używane jedynie podczas jazdy na wybiegu)
RM: manewrowanie przy jeździe do tyłu 
(używane jedynie podczas jazdy na wybiegu)

Przełączanie biegów w górę/w dół odbywa się 
za pomocą przycisków +/- znajdującymi się 
gałce dźwigni zmiany biegów. Drive – ręczne 
przełączanie zostanie wykonane niezależnie od 
tego, czy kierowca wciśnie przycisk minus lub 
plus na dłużej niż 1 sekundę.

Mechanizm blokujący pozwala na bezpieczne 
przestawianie dźwigni na poszczególne 
pozycje, zapobiega błędnemu przestawieniu jej 
z N na D lub z N na R.

Wyświetlacz informacyjny:

W trybie automatycznym
Włączony bieg jest wyświetlany w lewym 
górnym rogu komputera pokładowego.
D: bieg jazdy do przodu 
R. Wstecz
Przykład: D4: 4. bieg jazdy do przodu 
W trybie ręcznym

 Zmień bieg na niższy 
 Zmień bieg na niższy o 2 biegi

Obsługa automatyczna i ręczna: 
Automatyczna: Sterownik skrzyni biegów 
wybiera najlepszy bieg w zależności od stanu 
silnika i obciążenia. Wybór przełożenia i zmiany 
biegów są wykonywane automatycznie. Wybór 
nieprawidłowego biegu nie jest możliwy.
• Skrzynia biegów decyduje o biegu do ruszania 
z miejsca i zmianie biegów.
*: Automatyczna skrzynia biegów nie jest 
dostarczana w standardowym pakiecie 
pojazdu; jest ona opcjonalna.
**: Kod modelu skrzyni biegów może się różnić 
w zależności od funkcji takich jak WOM i/lub 
intarder.

Wybieranie biegów
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Obsługa automatyczna i ręczna:
Automatyczna: Sterownik skrzyni biegów 
wybiera najlepszy bieg w zależności od stanu 
silnika i obciążenia. Wybór przełożenia i zmiany 
biegów są wykonywane automatycznie. Wybór 
nieprawidłowego biegu nie jest możliwy.
Skrzynia biegów przełącza się na najbardziej 
ekonomiczny tryb pracy, jeśli hamulec silnikowy nie 
jest włączony (niska prędkość obrotowa silnika)
Jeśli zostaje włączony hamulec silnikowy, skrzynia 
biegów zmienia bieg na niższy, aby zwiększyć 
prędkość obrotową silnika. Ruch sprzęgła i wybór 
biegów wykonywane są automatycznie.
Wybór biegu można skorygować ręcznie.
Nieprawidłowy wybór biegów nie jest możliwy.

Początkowa obsługa (podnoszenie pojazdu) 
Ruszanie pojazdem
Należy upewnić się, czy w układzie jest 
odpowiednia ilość powietrza. Można to stwierdzić 
w sekcji ciśnienia powietrza na tablicy rozdzielczej. 
Można również poczekać, aż fotel kierowcy 
zostanie całkowicie napełniony powietrzem. 
Jeśli fotel kierowcy jest napełniony powietrzem, 
oznacza to, że powietrza jest wystarczająco dużo 
dla skrzyni biegów.
Jeżeli powietrze w pojeździe jest niewystarczająca 
ilość powietrza, na ekranie wyświetlane jest 
ostrzeżenie AL.

Przestawić dźwignię w pozycję D do jazdy w 
przód

Po przestawieniu dźwigni w pozycję D, 
skrzynia biegów uruchamia się w trybie jazdy 
automatycznej i sama wybiera początkowy bieg, w 
zależności od obciążenia i nachylenia. Na ekranie 
zostanie wyświetlona litera D wskazująca, że 
pojazd jest uruchamiany w trybie automatycznym.

OSTRZEŻENIE

W niektórych przypadkach oprogramowanie 
skrzyni biegów może nie być w stanie obliczyć 
biegu uruchomieniowego (gdy pojazd był 
uruchomiony niedawno, gdy nie otrzymano 
żadnych informacji lub z powodu błędów 
obliczeniowych). Jeśli kierowca uważa, że skrzynia 
biegów nie może wybrać odpowiedniego biegu 
w zależności od obciążenia pojazdu i nachylenia 
drogi, może on zmienić bieg uruchomieniowy za 
pomocą poleceń + i - na gałce zmiany biegów. 
(Przy ruszania z miejsca najwyższym biegiem, który 
można wybrać jest bieg 5.).
Przed jazdą należy sprawdzić na wyświetlaczu, czy 
skrzynia biegów wybrała bieg.

Zwolnić hamulec postojowy i powoli naciskać 
na pedał przyspieszenia. Skrzynia biegów będzie 
powoli zwalniać sprzęgło i umożliwi ruch pojazdu.

OSTROŻNIE

Jeśli po zwolnieniu hamulca postojowego pojazd 
znajduje się na pochyłości, może się on ześlizgnąć 
do tyłu lub do przodu, jeśli nie zostanie naciśnięty 
pedał przyspieszenia. Utrzymywanie pojazdu pod 
górę i lekkie naciskanie pedału przyspieszenia 
spowoduje, że skrzynia biegów włączy półsprzęgło, 
sprzęgło zacznie się ślizgać i nagrzeje się.

W przypadku przegrzania sprzęgła na ekranie 
wyświetlane są litery CL. W przypadku pojawienia 
się tego ostrzeżenia należy albo lekko nacisnąć na 
pedał przyspieszenia, aby umożliwić ruch pojazdu, 
albo nacisnąć na hamulec, aby przytrzymać 
pojazd. W przeciwnym razie sprzęgło może 
wypalić się na pierwszych kilometrach.

Jeśli na ekranie widać ostrzeżenie CW, oznacza to, 
że sprzęgło jest zużyte. W takim przypadku pojazd 
nie może jechać. Należy udać się autoryzowanej 
stacji obsługi.
Używanie trybu manewrowego
Automatyczna skrzynia biegów posiada tryby 
manewrowe umożliwiające precyzyjną jazdę 
pojazdu do przodu i do tyłu.
W trybie manewrowym skrzynia biegów nie 
zamyka całkowicie sprzęgła lub zamyka je w 
znacznie dłuższym czasie niż zwykle. Zapobiega 
to gwałtownemu przemieszczaniu się pojazdu do 
przodu i zapewnia bezpieczeństwo jazdy podczas 
manewrów zbliżania się do innych pojazdów/
obiektów wymagających precyzyjnego ruchu.
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Przełączyć na DM, aby użyć trybu 
manewrowania do przodu, oraz na 
RM, aby pojazd poruszał się w trybie 
manewrowania do tyłu. Tryby manewrowe 
nie są pomocniczymi trybami zmiany 
biegów, mogą one spowodować uszkodzenie 
sprzęgła poprzez przegrzanie go, gdy pojazd 
jest użytkowany pod obciążeniem lub na 
pochyłości przez dłuższy czas.

Początkowy ruch w dół lub w górę pochyłości
• Jeśli bieg został wybrany i hamulce są 

zwolnione podczas pracy silnika
• Jeśli dźwignia została ustawiona w pozycji 

D lub DM, a pojazd stoi na pochyłości 
skierowany w dół, skrzynia biegów zamyka 
sprzęgło powoli, a pojazd zaczyna powoli 
jechać.

• Jeśli dźwignia została ustawiona w pozycji 
R lub RM, a pojazd stoi na pochyłości 
skierowany w górę, skrzynia biegów zamyka 
sprzęgło powoli, a pojazd zaczyna powoli 
jechać do tyłu.

• Jeśli dźwignia została ustawiona w pozycji 
D lub DM, a pojazd stoi na pochyłości 
skierowany w górę, skrzynia biegów nie 
zamyka sprzęgła, pojazd lekko się ślizga do 
tyłu, a skrzynia biegów zaczyna otwierać i 
zamykać sprzęgło oraz potrząsać pojazdem 
w celu ostrzeżenia kierowcy.

• Jeśli dźwignia została ustawiona w pozycji 

R lub RM, a pojazd stoi na pochyłości 
skierowany w dół, skrzynia biegów nie 
zamyka sprzęgła, pojazd lekko się ślizga do 
tyłu, a skrzynia biegów zaczyna otwierać i 
zamykać sprzęgło oraz potrząsać pojazdem 
w celu ostrzeżenia kierowcy.

Prowadzenie pojazdu
Tryb jazdy automatycznej
Automatyczna skrzynia biegów wykrywa 
warunki drogowe i obciążenia oraz oblicza i 
wybiera odpowiedni bieg zgodnie z naciskanie 
przez kierowcę pedału przyspieszenia. Jeśli 
kierowca uważa, że automatyczna skrzynia 
biegów nie wybiera odpowiedniego biegu, 
może on zmienić bieg przez naciśnięcie / 
pociągnięcie dźwigni biegów w kierunku + / -.

Gdy dźwignia zmiany biegów zmienia bieg 
na wyższy lub niższy na ekranie tymczasowo 
wyświetlana jest litera M. Po pewnym 
czasie skrzynia biegów powraca do trybu 
automatycznego, a na ekranie pojawia się 
litera D.

W trybie jazdy automatycznej (D) 
skrzynia biegów reguluje prędkość jazdy w 
zależności od poziomu wciśnięcia pedału 
przyspieszenia. Przy niskich obrotach zmienia 
biegi dla uzyskania oszczędności gdy pedał 
przyspieszenia naciskany jest lekko i przy 
wysokich obrotach dla uzyskania wydajności 
przy silnym naciśnięciu pedału przyspieszenia.

Przy pełnym wciśnięciu pedału przyspieszenia 
znajduje ona kolejny poziom, który można 
wyczuć również stopą. Po naciśnięciu powyżej 
tego poziomu, skrzynia biegów zmienia bieg na 
niższy, aby uzyskać większą moc i umożliwić 
osiągnięcie większej prędkości obrotowej 
silnika. Funkcja ta, to wymuszona redukcja 
biegu przy przyspieszaniu („kick-down”), 
pomaga uzyskać przyspieszenie pojazdu 
podczas wyprzedzania innego pojazdu lub gdy 
konieczne jest uzyskanie większej mocy.

Wybieranie biegów
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OSTROŻNIE

Tryby DM i RM mogą być używane 
wyłącznie podczas jazdy na wybiegu i 
tylko w razie potrzeby.

OSTROŻNIE

Tryby DM i RM nie są „doładowaniem”.

Czas trwania trybów DM i RM jest 
ograniczony przez sterownik skrzyni biegów.
Tryb manewrowy (DM i RM) obciąża 
okładzinę sprzęgła przy używaniu przez 
dłuższy czas. Wówczas na wyświetlaczu 

pojawia się ostrzeżenie ; skrzynię biegów 
należy ustawić w pozycji biegu jałowego i 
odczekać chwilę.

 Skrzynia biegów jest uszkodzona. 
Pojazd należy zatrzymać i skontaktować się z 
autoryzowanym 
dealerem firmy Ford.

Używanie w trybie ręcznym:
• Bieg używany do ruszania z miejsca zostaje 

określny automatycznie.  
•  Ruch sprzęgła i przełączanie biegów 

odbywa się automatycznie, gdy bieg jest 
przełączany ręcznie za pomocą dźwigni 
zmiany biegów.

• Nieprawidłowy wybór biegów nie jest 
możliwy.

• Tryb manewrowy dostępny jest tylko w 
trybie automatycznym.

Jeżeli pojazd jest prowadzony w trybie 
manewrowym 

pomimo ostrzeżenia  na wyświetlaczu, 
skrzynia biegów automatycznie przełącza 
się na bieg. W tym przypadku pojazd może 
przyspieszać.

OSTROŻNIE

Nie wolno przekraczać maksymalnych 
dopuszczalnych prędkości obrotowych 
silnika podczas obsługi ręcznej.

Wyświetlaj ostrzeżenia:
Ostrzeżenia dotyczące skrzyni biegów są 
wyświetlane na komputerze pokładowym 
jako 2-cyfrowe skróty.

 Sprawdzenie systemu: System 
wykonuje autokontrolę przy każdym 
włączeniu zapłonu.

 Tryb manewrowania do przodu. 
Należy go używać tylko przy jeździe na 
wybiegu.

 Bieg jałowy 

 Ustawić w pozycji biegu jałowego.
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 Wsteczny, wysoki zakres 

 Wsteczny, niski zakres

 Tryb manewrowania przy jeździe 
wstecz. Należy go używać tylko przy jeździe na 
wybiegu.

 Niskie ciśnienie powietrza: W 
pojeździe znajduje się osobny przewód 
powietrza do automatycznej skrzyni biegów. 
Jeżeli ciśnienie powietrza w przewodzie 
powietrza skrzyni biegów spadnie poniżej 
5,8 bara, wyświetlone zostaje ostrzeżenie AL.

OSTRZEŻENIE

• Próba zmiany biegów przy niskim 
ciśnieniu powietrza może spowodować, 
że skrzynia biegów ustawi bieg jałowy. W 
takim przypadku hamulec wydechowy 
nie będzie aktywny.

• Gdy ciśnienie powietrza spada, nie ma 
możliwości wyłączenia sprzęgła.

 Sterowanie sprzęgłem
Pozycja sprzęgła nie może być obliczona przez 
system.

 Sprzęgło jest przeciążone.
Jest to wyświetlane podczas próby ruszania 
pojazdem z miejsca na biegu wyższym niż 
wymagany w trybie ręcznym. Wybierz niższy 
bieg i wówczas rusz pojazdem z miejsca.

 Zużycie okładziny sprzęgła 
Zużycie okładziny sprzęgła osiągnęło 
dopuszczalną wartość. Należy jak najszybciej 
udać się do autoryzowanego dealera Ford 
Trucks.

 Usterka elektroniki.
Błąd komunikacji pomiędzy zestawem 
wskaźników a elektronicznym sterownikiem 
skrzyni biegów. Należy jak najszybciej udać się 
do autoryzowanego dealera Ford Trucks.

 Pedał przyspieszenia:
Po wyświetleniu tego ostrzeżenia należy 
zdjąć stopę z pedału przyspieszenia. Jeśli 
ostrzeżenie nie znika, w systemie występuje 
usterka. Należy udać się do autoryzowanego 
dealera Ford Trucks.

 Ustawić w pozycji biegu jałowego.

Jeśli podczas długiego postoju pojazd zostaje 
pozostawiony w ustawieniu D, powoduje 
to obciążenie sprzęgła. Gdy pojawia się 
ostrzeżenie NS sterownik skrzyni biegów 
wskazuje, że pojazd pozostaje w pozycji D bez 
ruchu przez dłuższy czas. Ustawić w pozycji 
biegu jałowego.

Temperatura oleju przekładniowego 
osiągnęła górną granicę. Zatrzymać pojazd. 
Skontaktować się z autoryzowanym dealerem 
Ford Trucks.

Wybieranie biegów
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Tryb jazdy z dużą prędkością

Ciągniki i pojazdy drogowe mogą niekiedy 
wymagać ciągłej pracy przy dużych 
prędkościach.

Gdy wymagana jest duża prędkość i moc, 
można włączyć tryb mocy skrzyni biegów 
i pozwolić na szybszą zmianę biegów przy 
większych prędkościach.

Aby włączyć tryb mocy, należy jednokrotnie 
nacisnąć przełącznik klawiszowy „power” 
na panelu przednim. Przełącznik ten należy 
nacisnąć ponownie, aby go wyłączyć.

Gdy aktywny jest tryb mocy „power” na 
wyświetlaczu informacyjnym migają litery 
PWR.

Tryb jazdy terenowej (off-road)

Pojazdy budowlane mogą wymagać 
ciągłej pracy z dużymi prędkościami w 
warunkach terenowych w sposób eliminujący 
konieczność ciągłej niepotrzebnej zmiany 
biegów.
W warunkach terenowych, w których należy 
zapobiegać niepotrzebnej zmianie biegów 
lub w których wymagana jest szybka zmiana 
biegów lub praca z dużą prędkością, można 
włączyć tryb off-road i zapewnić zmianę 
biegów odpowiednią dla miękkiego gruntu i 
nierówności terenu.
Aby włączyć tryb mocy, należy jednokrotnie 
nacisnąć przełącznik „off- road/power” na 
panelu przednim. Tryb ten wyłącza się przez 
ponowne naciśnięcie przełącznika.
Gdy aktywny jest tryb jazdy terenowej „off-
road” na wyświetlaczu informacyjnym migają 
litery OFR.

Wybieranie biegów
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Tryb jazdy oscylacyjnej

Wszystkie pojazdy z automatyczną 
skrzynią biegów wyposażone są w 
funkcję oscylacji, która wprawia pojazd 
w ruch oscylacyjny w celu odzyskania 
przyczepności, gdy koła napędowe utknęły 
na miękkim podłożu.
Aby włączyć tryb oscylacji, należy przez 3 
sekundy naciskać przełącznik klawiszowy 
„off- road/power” na panelu przednim. 
Przełącznik ten należy nacisnąć ponownie 
przez 3 sekundy, aby go wyłączyć.
Gdy aktywny jest tryb jazdy oscylacyjnej 
na wyświetlaczu informacyjnym migają 
litery ROC.

Gdy włączona jest funkcja oscylacji 
automatycznie włączone zostają również 
blokady mechanizmu różnicowego.

Aby pojazd wprawić w ruch oscylacyjny 
po włączeniu funkcji oscylacji, należy 
nacisnąć na pedał gazu i zwolnić go 
szybko i pozwolić mu na ruch oscylacyjny 
do przodu i do tyłu.

Wybieranie biegów
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Wał odbioru mocy

Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny. 
W pojeździe nie ma adapterów ani pomp.

WOM jest urządzeniem podłączonym do 
przekładni w celu obsługi urządzeń, które będą 
obsługiwane poprzez pobór mocy ze skrzyni 
biegów (np. pompy). Przekazuje on moc, którą 
pobiera ze skrzyni biegów do pompy.
Instalacja WOM jest opcjonalna i może być 
wykonana fabrycznie zarówno dla ręcznych jak 
i automatycznych skrzyń biegów.
Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem 
firmy Ford Trucks w celu wykonania 
doposażeniowego montażu WOM.
Elektroniczny sterownik silnika w pojazdach 
Ford Trucks umożliwia pracę silnika ze stałą 
prędkością obrotową przy włączonym WOM. 
Parametr prędkości na sterowniku mogą 
ustawić autoryzowani dealerzy Ford Trucks.

WOM w pojazdach z ręczną skrzynią biegów

Prędkość robocza może mieć 2 różne wartości 
w zależności od dźwigienki półbiegów na 
dźwigni zmiany biegów. Przed włączeniem 
WOM dźwigienkę półbiegów należy ustawić 
w górę lub w dół. Nie należy manipulować 
dźwigienką podczas pracy WOM.

Pompa będzie pracować z większą prędkością, 
gdy dźwigienka jest w górze, a z mniejszą, gdy 
jest ona w dole.

Uruchomienie WOM
• Zatrzymać pojazd i włączyć hamulec 

postojowy.
• Włączyć bieg jałowy, aby silnik pracował bez 

obciążenia.
• Nacisnąć pedał sprzęgła i przytrzymać go w 

pozycji wciśniętej.

• 10 sekund później nacisnąć przełącznik 
 na konsoli środkowej. Zapali się żółta 

kontrolka na przełączniku.
• Zdjąć nogę z pedału sprzęgła.
Wyłączanie WOM
• Całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła na 10 

sekund bez zdejmowania nogi (w pojazdach 
z pedałem sprzęgła).

• Nacisnąć przełącznik  na konsoli 
środkowej - żółta kontrolka powinna 
wyłączyć się.

• Zdjąć stopę z pedału sprzęgła (w pojazdach 
z pedałem sprzęgła).

WOM w pojazdach z automatyczną skrzynią 
biegów
• WOM można włączyć tylko wtedy, gdy 

pojazd jest nieruchomy, a pokrętło obrotowe 
znajduje się w pozycji „N”. WOM włącza się 
przez naciśnięcie PTO (WOM) na konsoli.

• Zmiana biegów nie jest możliwa, gdy WOM 
jest włączony, a pojazd jest w ruchu.

• WOM nie można włączyć, gdy pojazd jest w 
ruchu.

Wał odbioru mocy
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 Symbol powinien być podświetlony 
w części funkcyjnej przyrządu, gdy WOM 
jest włączony.

Przełącznik zaworu WOM.

Sterownik służy do opuszczania łoża 
w wywrotkach. Przycisk nr 12 służy do 
powolnego opuszczania, a przycisk nr 
13 służy do szybkiego opuszczania. Aby 
podnieść łoże należy użyć przycisku PTO 
(WOM) na panelu.

Wał odbioru mocy
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OSTRZEŻENIE

Zachowanie pojazdu podczas jazdy, 
hamowania i manewrowania różni się 
w zależności od rodzaju, masy ładunku i 
położenia środka ciężkości.
Należy upewnić się, czy pojazd utrzymuje 
równowagę i uniknąć niewyważonego rozkładu 
masy.
W razie potrzeby należy zabezpieczyć ładunek 
przed przesuwaniem się. W przeciwnym 
razie może dojść do utraty panowania nad 
pojazdem, co może spowodować wypadek.

OSTROŻNIE

Należy przestrzegać dopuszczalnych obciążeń 
osi, obciążeń kół (połowa obciążenia osi) i 
maksymalnej masy całkowitej pojazdu. W 
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia 
opon, podwozia i osi. W przeciwnym razie 
może dojść do uszkodzenia opon, podwozia i 
osi. Podczas jazdy należy zwracać uwagę na 
wskaźniki na tablicy rozdzielczej.

OSTRZEŻENIE

Należy upewnić się, czy koła napędzane 
trzymają się drogi podczas jazdy, co jest 
szczególnie ważne przy jeździe w terenie.
Nie dopuszczać do obracania się kół 
napędzanych (uszkodzenia mechanizmu 
różnicowego).
Włączyć blokadę mechanizmu różnicowego.

OSTROŻNIE

Zbyt intensywna jazda w terenie może 
spowodować uszkodzenie pojazdu.
Kierowca może nie zauważyć przeszkód w 
odpowiednim czasie i niewłaściwie ocenić 
strukturę gruntu.
Np. głębokie koleiny powstałe wcześniej mogą 
spowodować uszkodzenie takich elementów 
jak:
• Osie
• Wały napędowe
• Zbiorniki paliwa
• Zbiorniki sprężonego powietrza
• Silnik
• Skrzynia biegów.
Dlatego w terenie należy zawsze jeździć powoli. 
W przypadku konieczności przejechania przez 
przeszkody, drugi kierowca powinien pełnić rolę 
pilota i podawać wskazówki.
Należy zawsze obserwować wysokość pojazdu 
z poziomu gruntu. W miarę możliwości należy 
unikać przeszkód.

OSTRZEŻENIE

W pojazdach z wałem odbioru mocy 
napędzanym silnikiem, w szczególności 
w serii betoniarek samochodowych, kąt 
wału zamontowanego w tym punkcie przez 
producenta zabudowy w stosunku do silnika 
nie może przekraczać wartości 3°. Należy 
upewnić się, czy zabudowa danego pojazdu 
została odpowiednio skonstruowana. W 
przeciwnym razie może to spowodować 
drgania, niewyważenie, a tym samym poważne 
problemy z silnikiem i zabudową.

OSTROŻNIE

Możliwe jest niedostrzeżenie przeszkód w 
odpowiednim czasie lub nieprawidłowa ocena 
struktury gruntu. W terenie należy zawsze 
jechać powoli, aby zapobiec uszkodzeniu 
pojazdu. Pojazd może się ślizgać na boki lub 
przewrócić się. Nigdy nie jechać pojazdem 
wprost po pochyłości, zawsze jechać 
równolegle do zbocza.
Nie należy wykonywać manewrów w 
przeciwnym kierunku. 
Jeśli pojazd nie może pokonać zbocza, należy 
jechać na biegu wstecznym.
Może dojść do utraty panowania nad pojazdem 
podczas zmiany biegów na jałowy, wciśnięcia 
sprzęgła lub prób hamowania pojazdem na 
pochyłościach przy użyciu tylko hamulca 
roboczego. Niedopuszczalna jest jazda pojazdu 
na biegu jałowym lub z włączonym sprzęgłem.

W trakcie jazdy
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Nadmierne obciążenie pojazdu ładunkiem 
zwiększa ryzyko przewrócenia się. Nie 
przekraczać maksymalnego dopuszczalnego 
nacisku na oś. Ładunek na pojeździe należy 
umieścić tak, aby środek ciężkości znajdował 
się jak najniżej. Materiały, które negatywnie 
wpływają na efektywność hamowania, 
takie jak piasek lub woda zmieszana z 
olejem, mogą dostać się do hamulców, 
jeśli pojazd jest często eksploatowany na 
terenach błotnistych lub podmokłych. 
Może to spowodować nadmierne zużycie 
i zmniejszenie skuteczności hamowania. 
Istnieje ryzyko, że hamowanie w warunkach 
awaryjnych nie będzie w pełni skuteczne.

Hamulce należy sprawdzić po każdej 
jeździe terenowej. W przypadku obniżenia 
skuteczności hamowania lub pojawienia 
się odgłosów ocierania podczas tej 
kontroli, układ hamulcowy powinien zostać 
sprawdzony przez autoryzowanego dealera 
FORD OTOSAN.

OSTRZEŻENIE

Siły przyspieszenia działają na ciało kierowcy 
i pasażera ze wszystkich kierunków z powodu 
niewłaściwego charakteru gruntu.  Istnieje 
ryzyko odbicia się od fotela i odniesienia 
obrażeń ciała. Zawsze należy zapinać pasy 
bezpieczeństwa, również podczas jazdy 
terenowej.

Układy napędowe do jazdy terenowej Układy 
napędowe i wyposażenie opisane poniżej 
umożliwiają bezpieczną jazdę w terenie:
• Odłączenie ASR.
• Blokady mechanizmu różnicowego.

OSTRZEŻENIE

Kierownica może uderzyć i spowodować 
obrażenia kciuków rąk podczas przejeżdżania 
przez przeszkody lub koleiny powstałe na 
drodze. Kierownicę należy trzymać mocno 
obiema rękami.

Należy wziąć pod uwagę duże siły 
występujące przez krótki czas podczas 
przejeżdżania przez przeszkody.
• Przed jazdą w terenie pojazd należy 

zatrzymać i włączyć niższy bieg.
• Podczas jazdy terenowej pojazd należy 

zawsze prowadzić z włączonym silnikiem i 
biegiem.

• Jechać powoli i ze stałą prędkością. W razie 
potrzeby jechać z bardzo małą prędkością.

• Koła powinny zawsze znajdować się na 
drodze.

• Włączyć blokadę mechanizmu 
różnicowego.

• Szczególną ostrożność należy zachować 
podczas jazdy w nieznanych lub 
niewidocznych miejscach. Najpierw należy 
wysiąść z pojazdu i sprawdzić teren pod 
kątem bezpieczeństwa.

• Sprawdzić głębokość wody przed 
przejechaniem przez nią.

• Zaobserwować obecność przeszkód takich 
jak kamienie, dziury, powalone pnie i rowy.

• Unikać gruntu, które może być niestabilny.

Przed jazdą terenową
• Włączanie blokady mechanizmu 

różnicowego
• Wyłączenie systemu kontroli trakcji
• W pojeździe dostępne powinno być 

określone poniżej wyposażenie:
• Łopata
• Lina wspinaczkowa z przykręcaną kotwą w 

kształcie litery Y .

Po jeździe terenowej

OSTRZEŻENIE

Usterki spowodowane jazdą terenową mogą 
być przyczyną wypadków lub uniemożliwić 
działanie niektórych części.

Należy wyczyścić i sprawdzić swój pojazd 
po jeździe w terenie. Usterkę należy usunąć 
przed dalszym użytkowaniem pojazdu.
• Wyłączyć blokadę mechanizmu 

różnicowego.
• Włączyć system kontroli trakcji (ASR)
• Oczyścić pojazd.
• Sprawdzić pojazd pod kątem 

ewentualnych uszkodzeń.

W trakcie jazdy
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Zużycie paliwa

Zużycie paliwa zależy od poniższych 
warunków:
• Model pojazdu
• Styl jazdy
• Warunki eksploatacyjne
• Wymiary opon, profil opony, ciśnienie w 

oponach, stan opon
• Zabudowa, owiewka
• Układ napędowy do zastosowań 

korzystających z napędu
• Użycie systemów dodatkowych 

(klimatyzacja i nagrzewnica, dodatkowe 
gniazdo zasilające, wentylator chłodzenia 
silnika)

Informacje o zużyciu paliwa mogą być 
wyświetlane na standardowym komputerze 
pokładowym.

Styl jazdy

Aby obniżyć zużycie paliwa:
• Unikać częstego przyspieszania i 

hamowania.
• Jechać ostrożnie, zwracając uwagę na 

drogę.
• Jechać w granicach ekonomicznej 

prędkości obrotowej silnika.

Stanowiska robocze

Zużycie paliwa zależy od poniższych 
warunków:
• Warunki górskie
• Jazda w miastach i na krótkich dystansach
• Stopień obciążenia pojazdu
• Eksploatacja w czasie parkowania pojazdu
• Częste uruchamianie silnika na zimno

W związku z tym nie jest możliwe podanie 
określonej wartości paliwa zużywanego przez 
pojazd.

W trakcie jazdy
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Moduł sterowania ręcznego (w pojazdach z 
zawieszeniem pneumatycznym)

Wysokość podwozia pojazdów z 4 miechami 
pneumatycznymi na tylnej osi można 
regulować za pomocą urządzenia sterującego.
Sterowanie systemem ECAS umieszczone 
jest po lewej stronie fotela kierowcy, nad 
błotnikiem.

OSTRZEŻENIE

Nie należy zmieniać wysokości podwozia 
pojazdu za pomocą ręcznej jednostki 
sterowania podczas jazdy. Jednostki 
sterowania ręcznego należy używać, gdy pojazd 
jest nieruchomy a hamulec postojowy jest 
włączony.
Jest to ważne dla bezpieczeństwa kierowcy i 
pojazdu.

Używanie modułu sterowania ręcznego 
(tylko w pojazdach z zawieszeniem 
pneumatycznym)

1 - Nie dotyczy
2 - Kontrolka aktywacji tylnej osi
3 - nie dotyczy
4 - Przycisk wyboru osi napędzanej
5 - Przycisk pamięci M1
6 - Przycisk pamięci M2
7 - Przycisk normalnej wysokości napędu
8 - Przycisk podnoszenia
9 - Przycisk obniżania
10 - Przycisk zatrzymywania

1. Wyłącznik zapłonu powinien być w 
pozycji , aby włączyć układ sterowania 
powietrzem za pomocą „jednostki 
sterowania ręcznego”.

2. Żądane funkcje można wykonać 
po naciśnięciu przycisku wyboru osi 
napędzanej .

3. Przycisk „STOP” służy do przerwania 
operacji podczas wykonywania 
jakiejkolwiek procedury, jeśli jest to 
konieczne.

4. Aby zapisać określoną wysokość 
nadwozia należy jednocześnie naciskać 
przez 2 sekundy przyciski „STOP + 
„M1” lub „M2”. W ten sposób wysokość 
zostanie zapisana w systemie. W 
przyszłości, aby dostosować pojazd do 
tej wysokości, naciśnij przycisk M1 lub M2 
po naciśnięciu przycisku „front selection 
- rear axle” („wybór osi przedniej - osi 
tylnej”).

UWAGA:   przyciski oznaczone tym 
znakiem nie są aktywne.

 Ten symbol zostaje podświetlony 
na tablicy rozdzielczej, gdy pojazd nie ma 
wysokości jazdy.

ECAS (elektronicznie sterowane zawieszenie pneumatyczne)
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Moduł sterowania ręcznego (w pojazdach z 
zawieszeniem pneumatycznym 6 x 2)

Wysokość podwozia pojazdów z zawieszeniem 
pneumatycznym 6 x 2 można regulować. 
Sterowanie systemem ECAS umieszczone jest 
po lewej stronie fotela kierowcy. 1 - Nie dotyczy - ten przycisk nie jest aktywny. 

2 - Kontrolka aktywacji tylnej osi
3 - Nie dotyczy - ten przycisk nie jest aktywny. 
4 - Przycisk wyboru osi napędzanej 
5 - Przycisk pamięci M1
6 - Przycisk pamięci M2
7 - Przycisk normalnej wysokości napędu 
8 - Przycisk podnoszenia
9 - Przycisk obniżania
10 - Przycisk zatrzymywania
11 - Przycisk wyboru osi podniesionej

1. Wyłącznik zapłonu powinien być w 
pozycji , aby włączyć układ sterowania 
powietrzem przez „moduł sterowania 
ręcznego”. Zadanie zostało wykonane.

2. Żądane funkcje można wykonać 
po naciśnięciu przycisku wyboru osi 
napędzanej  lub przycisku wyboru osi 
podniesionej .

3. Naciśnij przycisk „STOP”, jeśli konieczne jest 
przerwanie operacji podczas wykonywania 
jakiejkolwiek procedury.

4. Aby zapisać określoną wysokość nadwozia 
należy jednocześnie naciskać przez 2 
sekundy przyciski „STOP + „M1” lub „M2”. W 
ten sposób wysokość zostanie zapisana w 
systemie. W przyszłości, aby dostosować 
pojazd do tej wysokości, naciśnij przycisk 
M1 lub M2 po naciśnięciu przycisku „front 
selection - rear axle” („wybór osi przedniej 
- osi tylnej”).

W przyszłości, aby dostosować pojazd do 
tej wysokości, naciśnij przycisk M1 lub M2 po 
naciśnięciu przycisku „front selection - rear 
axle” („wybór osi przedniej - osi tylnej”).

OSTRZEŻENIE

Nie należy ingerować w połączenia czujnika 
wykrywającego obciążenie tylnego zawieszenia 
pojazdu i nie zmieniać wartości systemu ECAS.

ECAS (elektronicznie sterowane zawieszenie pneumatyczne)
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Mechanizm regulacji wysokości przedniej 
osi

System podnoszenia osi przedniej powinien 
być wyłączony, gdy zapłon jest wyłączony, a 
pojazd powinien być obniżony do poziomu 
jazdy. W takim przypadku należy zachować 
ostrożność w odniesieniu do relacji 
części pojazdu zbliżających się do ziemi z 
otoczeniem.
System podnoszenia osi przednich powinien 
być wyłączony po przekroczeniu prędkości 
30 km/h, a pojazd powinien zostać 
automatycznie doprowadzony do wysokości 
jazdy

Instrukcja obsługi mechanizmu 
regulacji wysokości przedniej osi (tylko 
w przypadku pojazdów z obniżoną 
wysokością piątego koła)
Wyłącznik zapłonu powinien znajdować się 
w pozycji 2, aby można było włączyć układ 
sterowania pneumatycznego za pomocą 
„przełącznika podnoszenia”.
Po naciśnięciu przełącznika podnoszenia 

przedniej osi   mieszki przedniego 
zawieszenia zaczynają podnosić przód 
podwozia pojazdu. W czasie gdy system 
jest aktywny, w pojazdach z ręczną skrzynią 

biegów: Słychać dźwiękowy sygnał 
ostrzegawczy gongu. 
W samochodach z automatyczną skrzynią 
biegów:

Słychać dźwiękowy sygnał ostrzegawczy 
gongu i na wskaźnikach wyświetlany jest 

symbol    .
Po naciśnięciu przycisku sterującego 

opuszczaniem osi tylnej   , na 

wyświetlaczu pojawia się symbol  . 
Umożliwia to opuszczenie poziomu 5. koła 
poprzez opuszczenie tylnej osi, która zostaje 
ustawiona na poziomie jazdy w ręcznym 
sterowaniu ECAS.

ECAS (elektronicznie sterowane zawieszenie pneumatyczne)



4

OPERACJA

- 121 -

Układ samokierowania 32XX 
S w pojazdach z zawieszeniem 
pneumatycznym

W pojazdach czteroosiowych 32XXS 
druga oś jest samokierowana i posiada 
zawieszenie pneumatyczne. Oś ta ułatwia 
manewrowanie pojazdem poprzez 
zachowanie zgodności ze skrętem osi 
przedniej w manewrach do przodu i do 
tyłu.
Jeśli w pojeździe włączony zostaje 
bieg wsteczny, mechanizm kółek 
samonastawnych umożliwia osi 
wykonanie manewru cofania poprzez 
automatyczną regulację kąta kółek 
samonastawnych osi. Ponadto oś 
samokierowana może być podnoszona za 
pomocą przełącznika w kabinie.

OSTROŻNIE

W przypadku manewrów do tyłu należy 
odczekać 8 do 10 sekund po manewrze 
do przodu, aby koła mogły skręcić w 
przeciwnym kierunku.

OSTROŻNIE

Nie należy wykonywać manewru 
cofania, z włączonym biegiem jałowym.

Zawieszenie pneumatyczne Mechaniczna regulacja poziomu
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Opis systemu

Funkcja podnoszenia osi w samochodach 
ciężarowych serii 6x2, 8x2C i 8x2S z 
zawieszeniem mechanicznym sterowana 
jest przez system AutoDrop (automatyczne 
opuszczanie osi). Pozycje osi są sprawdzane 
przez system pod względem bezpieczeństwa 
pojazdu i osiągów w odniesieniu do 
warunków jazdy pojazdu, takich jak włączony 
zapłon, hamulec postojowy, prędkość 
pojazdu.
Naciśnięcie przycisku podczas 
opuszczania osi
Jeśli system na to zezwala, odpowiednia 
oś zostaje podniesiona, w menu Funkcje 
tablicy rozdzielczej wyświetlana jest ikona i 
podświetlana jest kontrolka na przycisku.

Jeśli system na to nie zezwala, odpowiednia 
oś nie zostaje podniesiona, w menu 
Informacje tablicy rozdzielczej wyświetlana 
jest ikona a kontrolka na przycisku nie zostaje 
podświetlona.

Warunki niedozwolone:

Hamulec postojowy
W celu poprawy skuteczności hamulca 
postojowego, system opuszcza oś wleczoną, 
jeśli jest ona podniesiona lub nie pozwala na 
jej podniesienie, jeśli jest już na ziemi, podczas 
gdy hamulec postojowy jest aktywny. W tym 
przypadku na tablicy rozdzielczej wyświetlony 
jest komunikat ostrzegawczy.

OSTRZEŻENIE

Dotyczy to tylko osi wleczonej, nie 
dotyczy to osi samosterownej.

OSTRZEŻENIE

Aby zwolnić hamulec postojowy 
ciśnienie powietrza dostępne w 
pojeździe musi wynosić ponad 6 barów.

Prędkość pojazdu

Funkcje podnoszenia osi są anulowane ze 
względów bezpieczeństwa, jeśli prędkość 
pojazdu przekracza 30 km/h. Podniesiona 
oś zostaje ponownie opuszczone w celu 
poprawy trakcji. W tym przypadku, po 
naciśnięciu przycisku w celu podniesienia 
osi, pozycje osi nie zmieniają się, a na tablicy 
rozdzielczej wyświetlany jest komunikat 
ostrzegawczy.

Obciążenia na osie
Kiedy pojazd jest obciążony powyżej wartości 
dopuszczalnego obciążenia osi, oś (osie), 
które został wcześniej podniesione zostają 
automatycznie opuszczone lub jeśli są 
opuszczane, nie mogą zostać podniesione.

System oblicza obciążenia na osie na 
podstawie informacji pobieranych z czujników 
podłączonych do pojazdu. Dlatego też 
kontrolowane są wartości dopuszczalnego 
obciążenia określone dla każdej osi.

Funkcje

Informacje

Informacje Informacje

Informacje
Auto opuszczanie

Hamulec postojowy

Włączony

Auto opuszczanie

Pojazd

Ograniczenie prędkości

Auto opuszczanie

Pojazd

Ograniczenie prędkości

Auto opuszczanie

Hamulec postojowy

Włączony

Funkcje

Osie wleczone



4

OPERACJA

- 123 -

Należy więc unikać niestabilnego załadunku 
samochodu ciężarowego, aby lepiej 
wykorzystać system podnoszenia osi i uzyskać 
lepszą efektywność.

Błąd systemu

System posiada funkcję wykrywania 
usterek, które mogą wystąpić w elementach 
elektronicznych, takich jak zawory podnoszenia 
osi. W takim przypadku wyświetlany zostaje 
komunikat ostrzegawczy i symbol, a osie są 
ustawiane w położeniu poziomu ziemi dla 
zapewnienia bezpiecznej jazdy. W takim 
przypadku w celu naprawy usterki należy udać 
się do autoryzowanej stacji obsługi.

Naciśnięcie przycisku podczas podnoszenia 
osi
Jeśli system na to zezwala, odpowiednia oś 
zostaje opuszczona, w menu Funkcje tablicy 
rozdzielczej przestaje być wyświetlana ikona 
i podświetlanie kontrolki na przycisku zostaje 
wyłączone.
Jeśli system na to nie zezwala, odpowiednia 
oś nie zostaje obniżona, w menu Informacje 
tablicy rozdzielczej wyświetlana jest ikona a 
podświetlanie kontrolki na przycisku nie zostaje 
wyłączone.
Warunki niedozwolone:

Prędkość pojazdu
Funkcje obniżania osi są anulowane ze 
względów bezpieczeństwa, jeśli prędkość 
pojazdu przekracza 30 km/h. W tym przypadku, 
po naciśnięciu przycisku w celu ogniżenia/
podniesienia osi, pozycje osi nie zmieniają 
się, a na tablicy rozdzielczej wyświetlany jest 
komunikat ostrzegawczy.

Pojazd rozładowany (tylko w przypadku 
8x2S) 

W pojazdach 8x2S oś jest automatycznie 
podnoszona i nie wolno jej ponownie 
opuszczać w stanie niezaładowanym - aż do 
momentu, w którym osie napędowe i osie 
wleczone zostaną obciążone w przybliżeniu 
do 12 ton - w celu poprawy właściwości 
jezdnych, hamowania i trwałości użytkowej 
osi samosterownej. W tym przypadku w 
menu Informacje wyświetlony jest komunikat 
ostrzegawczy.

Obciążenia na osie
Gdy pojazd jest załadowany powyżej wartości 
dopuszczalnego obciążenia osi, oś (osie), 
które zostały wcześniej podniesione, zostają 
automatycznie opuszczone w zależności 
od ilości ładunku, a w menu Informacje 
wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.

Informacje Informacje

Informacje Informacje Informacje

Auto opuszczanie

Pojazd

Przeciążenie

Auto opuszczanie

Pojazd

Przeciążenie

Auto opuszczanie

Usterka

Patrz instrukcja

Auto opuszczanie

Pojazd

Ograniczenie prędkości

Auto opuszczanie

Pojazd

Ograniczenie prędkości

Osie wleczone
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OSTRZEŻENIE

Dopuszczalne obciążenia osi są zwiększone o 
30% do prędkości 30 km/h w celu uzyskania 
lepszej trakcji podczas ruszania. Po osiągnięciu 
prędkości 30 km/h dopuszczalne wartości 
wracają do pierwotnych, więc system może być 
aktywny i obniżać osie!

OSTRZEŻENIE

Jak pokazano na rysunku, osi wleczonej nie 
można podnieść, gdy oś samosterowna 
znajduje się na ziemi, lub oś samosterowna nie 
może zostać opuszczona, gdy oś wleczona jest 
podniesiona.

Aby kontrolować takie sytuacje, system 
odrzuca odpowiednie żądania, a w menu 
Informacje wyświetlany jest komunikat 
ostrzegawczy.

Pozycje czujników i konserwacja
System zawiera czujniki przemieszczenia w 
celu przesyłania informacji o masie pojazdu do 
elektronicznego układu hamulcowego (EBS). 
Pozycje czujników służących do obliczania 
obciążenia osi pojazdu przedstawiono na 
rysunku. W sumie w pojeździe znajdują się 
4 czujniki, po 1 na każde prawe i lewe ramię 
podwozia na osi wleczonej, 1 na połączenie 
poprzecznicy osi napędowej i 1 na prawe ramię 
podwozia na przedniej osi.

OSTRZEŻENIE

Czujniki są kalibrowane fabrycznie, aby 
zapewnić bezpieczeństwo podczas jazdy nie 
należy ingerować w połączenia tych czujników. 
Należy pamiętać, że będzie to miało wpływ 
również na układ hamulcowy. Zalecamy 
przeprowadzenie cotygodniowej kontroli 
wzrokowej połączeń mechanicznych czujników.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie podnosić osi wleczonej, gdy pojazd 
jest załadowany.

Informacje Informacje

Informacje Informacje

Auto opuszczanie

Pojazd

Przeciążenie

Auto opuszczanie

Pojazd

Przeciążenie

Auto opuszczanie
Podnieś inną
Oś pierwsza

Auto opuszczanie
Opuść inną

Oś pierwsza

Osie wleczone
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Osie wleczone

Kierownica Dodatkowy wskaźnik osi 
Interfejs i panel kontrolny

Stan osi kierującej można kontrolować 
podczas wykonywania dodatkowego 
manewru kierowania za pomocą 
ekranu funkcji komputera podróżnego 
i menu informacyjnego. Jeśli istnieje 
przypuszczenie, że opony osi dodatkowej 
mogą ulec uszkodzeniu wskutek uderzenia 
o chodnik lub przeszkodę podczas 
manewru parkowania, należy nacisnąć 
przycisk "centrowanie osi dodatkowej" 
( ) na pulpicie sterowniczym w 
celu wyśrodkowania osi dodatkowej. 
Po naciśnięciu przycisku "dodatkowe 
centrowanie osi" na ekranie funkcji pojawi 
się symbol . Po przemieszczeniu 
pojazdu ryzyko związane z dodatkowymi 
oponami osiowymi zostaje wyeliminowane. 
Po ponownym naciśnięciu przycisku 
"dodatkowe centrowanie osi" ( ) 
funkcja kierowania zostanie uaktywniona, 
a na ekranie informacyjnym pojawi się 
symbol  .

Układ kierowniczy Dodatkowe osie 
Ostrzeżenia

Na wyświetlaczu informacyjnym pojawia 
się ostrzeżenie o możliwych zakłóceniach 
w działaniu systemu osi kierującej. Gdy 
pojawia się ostrzeżenie "przegrzana 
obrotowa oś tylna", pojawia się żółty 
symbol        . Ostrzeżenie zniknie, gdy układ 
będzie mógł ostygnąć bez zatrzymywania 
pojazdu i wykonywania manewru skrętu.
Gdy pojawi się ostrzeżenie " Czasowo 
wyłączone", pojawi się żółty
symbol   . W tym przypadku istnieje 
możliwość, że ostrzeżenie zniknie przy 
następnym nawiązaniu kontaktu. Jeśli

 

żółty symbol    i strzeżenie " Czasowo 
wyłączone." nie ustępują, pojazd powinien 
zostać zabrany do serwisu. Gdy pojawi 
się ostrzeżenie "Obrotowa oś tylna 
uległa awarii. Udać się do serwisu.", 
pojawia się czerwony symbol      . W takim 
przypadku konieczna jest interwencja 
serwisu w celu usunięcia usterki.
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OSTROŻNIE

ESP jest pomocniczym układem 
hamulcowym.
Zawsze należy pamiętać, że żaden system 
nie może zmienić praw fizycznych. Pomimo 
wszystkich systemów pomocniczych za 
bezpieczeństwo jazdy odpowiada kierowca.

EBS (elektroniczny układ hamulcowy)
EBS (Electronic Brake Control) jest 
zintegrowanym układem hamulcowym, który 
obejmuje podsystemy.

1 - Regulacja siły hamowania:
Sterownik EBS automatycznie dostosowuje 
siłę hamowania kół na podstawie informacji 
z czujnika obciążenia i skoku pedału hamulca 
uruchamianego przez kierowcę.

2 - Automatyczny rozdział siły hamowania 
na osie:
EBS dostosowuje siłę hamowania, która 
zostanie zastosowana na osiach w zależności 
od obciążenia osi.

3 - ABS:
Układ ABS utrzymuje kontrolę nad układem 
kierowniczym, zapobiegając blokowaniu się 
kół podczas hamowania.

4 - Automatyczne sterowanie trakcją:
Głównym celem tej funkcji jest zapobieganie 
poślizgowi kół osi napędzanej.
a) Regulacja siły hamowania: Prędkości 
obrotowe kół osi napędzanej są 
wyrównywane przez zmniejszenie prędkości 
koła poślizgowego przez hamowanie.
b) moment obrotowy silnika jest 
automatycznie ograniczany w celu 
zapewnienia stabilnego ruchu pojazdu.
5 - Regulacja momentu bezwładności:
Na śliskich powierzchniach koła mogą 
ślizgać się z powodu bezwładności silnika. 
W szczególności, gdy skrzynia biegów jest 
następuje zmiana biegu na niższy i/lub 
włączona jest blokada, koła mogą wykazać 
skłonność do poślizgu. System kontroli 
momentu bezwładności wysyła sygnał 
do sterownika silnika i reguluje moment 
obrotowy silnika w celu przezwyciężenia 
bezwładności silnika.

OSTROŻNIE

Na śliskiej nawierzchni intarder może 
spowodować poślizg pojazdu.
6 - Układ wspomagania hamowania 
awaryjnego:
Układ monitoruje działanie hamulców i 
zwiększa siłę hamowania w zależności od 
skoku pedału.

OSTROŻNIE

Asystent hamowania awaryjnego nie może 
zwiększyć maksymalnej mocy hamowania. 
Pojazd zostanie zahamowany w granicach 
maksymalnej mocy hamowania.

7 - System zapobiegający przechylaniu:
System monitoruje ryzyko samoczynnego 
przechylania się przy zaciągniętym hamulcu i 
zmniejsza siłę hamowania przednich kół oraz 
zwiększa siłę hamowania tylnej osi. W ten 
sposób zapobiega się przechyleniu pojazdu.

EBS-ESP
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EBS - ESP

Tryb wyłączania ASR:

Na miękkich drogach system ESP można 
wyłączyć. W tym przypadku należy 
nacisnąć przełącznik anulowania ESP 
znajdujący się na konsoli środkowej.

 Ta kontrolka świeci się na 
wyświetlaczu gdy ten tryb jest aktywny.
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Czym jest blokada mechanizmu 
różnicowego?

Blokada mechanizmu różnicowego jest 
systemem, który zwiększa zdolność 
przenoszenia mocy na nawierzchnię. 
Mechanizm blokujący składa się z jarzma, które 
porusza przekładnie, i tłoka pneumatycznego. 
Moment obrotowy silnika przenoszony na 
lewą i prawą stronę pojazdu oraz prędkość 
obrotowa kół są wyrównane, gdy blokada 
mechanizmu różnicowego jest włączona. 
Blokadę mechanizmu różnicowego należy 
włączać w złych warunkach drogowych i 
śliskich nawierzchniach, gdzie wymagana jest 
wysoka i stabilna moc trakcyjna.

Włączanie blokady mechanizmu 
różnicowego

1) Włączyć blokadę mechanizmu różnicowego 
przed wjechaniem na drogę o gorszym stanie. 
Należy upewnić się, czy droga nie jest śliska 
i żadne koło nie wpada w poślizg ani nie 
ześlizguje się. Należy upewnić się, czy koła nie 
znajdują się na śliskiej powierzchni i całkowicie 
zatrzymać pojazd.
Włączyć przycisk(i) blokady mechanizmu 
różnicowego na zestawie wskaźników. Pojazdy 
4x2, 6x2 i 8x2 mają opcjonalnie jedną blokadę 
mechanizmu różnicowego; pojazdy 6x4 i 
8x4 mają standardowo blokady przedniego 
mechanizmu różnicowego (FDL), tylnego 
mechanizmu różnicowego (RDL) oraz blokady 
międzyosiowych mechanizmów różnicowych 
(IADL).

W pojazdach X2, po włączeniu blokady 
mechanizmu różnicowego, na tablicy 

rozdzielczej zaświeci się kontrolka  
, a w razie potrzeby włączy się brzęczyk 
ostrzegawczy.

W pojazdach X4, po włączeniu blokady 
mechanizmu różnicowego, zaświeci się 

zarówno kontrolka FDL   jak i RDL 
, a w razie potrzeby włączy się brzęczyk 
ostrzegawczy.

OSTROŻNIE

Jeśli blokada mechanizmu różnicowego nie 
jest używana prawidłowo, istnieje ryzyko 
poważnego uszkodzenia mechanizmu 
różnicowego i/lub poważne ryzyko 
wypadku. Usterki mechanizmu różnicowego 
spowodowane niewłaściwym użyciem blokady 
mechanizmu różnicowego nie są objęte 
gwarancją.

Blokada mechanizmu różnicowego
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Blokada mechanizmu różnicowego

Punkty, które należy uwzględnić po 
włączeniu blokady mechanizmu 
różnicowego:
Jeżeli jest to wymagane, blokada 
mechanizmu różnicowego powinna być 
włączona przed przejechaniem przez 
trudną nawierzchnię w wymaganej 
odległości, a jej włączenie i wyłączenie 
powinno być monitorowane za pomocą 
podświetlanego znaku ostrzegawczego na 
tablicy rozdzielczej.

Podczas gdy DCDL jest całkowicie 
aktywny, pojazd może zarzucać na 
zewnątrz łuku zakrętu. Nie należy używać 
blokady mechanizmu różnicowego 
na drogach utwardzonych i nigdy nie 
pokonywać zakrętów z włączoną blokadą.

Podczas skręcania należy upewnić się, 
czy blokada mechanizmu różnicowego 
została wyłączona. W przeciwnym razie 
mechanizm różnicowy pojazdu może 
zostać poważnie uszkodzony i konieczne 
może być wezwanie AAA.

Maksymalna prędkość jazdy z włączoną 
blokadą mechanizmu różnicowego wynosi 
20 km/h. 

Wyłączanie blokady mechanizmu 
różnicowego

1. Wraz z przywróceniem normalnych 
warunków drogowych, gdy jazda 
powyżej określonej prędkości jest 
bezpieczniejsza, blokadę mechanizmu 
różnicowego wyłączyć. Po upewnieniu 
się, że pojazd oddalił się daleko od 
śliskiej nawierzchni pojazd należy 
zatrzymać i wyłączyć blokadę 
mechanizmu różnicowego. Najpierw 
należy upewnić się, czy koła nie 
znajdują się na śliskiej powierzchni i 
całkowicie zatrzymać pojazd.

2. Wyłączenie blokady mechanizmu 
różnicowego następuje po wyłączeniu 
lampki ostrzegawczej na tablicy 
rozdzielczej, co czasami może nastąpić 
po przejechaniu około 500 metrów. 
Włączyć przełącznik(i) blokady 
mechanizmu różnicowego. Jechać 
bardzo wolno, wciskając powoli pedał 
przyspieszenia, aby wyłączyć blokadę 
mechanizmu różnicowego.

3. Blokada mechanizmu różnicowego 
zostanie wyłączona po wyłączeniu 
się podświetlanego znaku 
ostrzegawczego na tablicy rozdzielczej 

oraz ewentualnie brzęczyka 
ostrzegawczego.

4. W zależności od natężenia ruchu 
drogowego można kontynuować 
jazdę, przestrzegając obowiązujących 
ograniczeń prędkości.

OSTROŻNIE

Należy zawsze zwalniać pojazd na ostrych 
zakrętach, przy czym zaleca się wyłączanie 
wówczas blokady mechanizmu 
różnicowego. O włączeniu blokady 
mechanizmu różnicowego użytkownik jest 
informowany dźwiękiem brzęczyka.

OSTROŻNIE

Wyłączyć blokadę mechanizmu 
różnicowego podczas zjeżdżania pojazdów 
ciągnikowych w dół pochyłości. Przyczepa 
może złożyć ze względu na utratę 
dynamiki pojazdu.
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Zastosowanie międzyosiowej blokady 
mechanizmu różnicowego sterowanej 
przez kierowcę (IADL):

Międzyosiowa blokada mechanizmu 
różnicowego Ford-Otosan (IADL) jest 
systemem sterowanym przez kierowcę za 
pomocą sprężonego powietrza; umożliwia 
on równomierne rozłożenie momentu 
trakcyjnego na oś przednią i tylną oraz 
zapewnia równe prędkości obrotowe osi.

Jest ona dostępny tylko w modelach 
6x4 i 8x4. Przycisk IADL znajduje się w 
środkowej części tablicy rozdzielczej. Jest 
on również znany jako „rozdzielacz mocy 
między mechanizmami różnicowymi” lub 
„trzeci mechanizm różnicowy”.

OSTRZEŻENIE

IADL należy wyłączyć w standardowych 
warunkach drogowych, tj. gdy opony nie 
ślizgają się. Włączenie wszystkich blokad 
mechanizmu różnicowego umożliwia 
równomierne rozłożenie trakcji na oś 
przednią i tylną na śliskiej i zaśnieżonej 
drodze. IADL należy wyłączyć po powrocie 
pojazdu do normalnych warunków 
drogowych.

Blokada mechanizmu różnicowego
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OSTRZEŻENIE

 LDWS jest tylko systemem ostrzegawczym 
i nie ingeruje w dynamikę pojazdu. Zawsze 
należy jeździć uważnie i nie podejmować prób 
testowania tego systemu na drodze.

 LDWS nie będzie wydawał ostrzeżeń, jeśli 
włączone są światła awaryjne

 System LDWS nie będzie wydawał 
ostrzeżeń, jeżeli kontrolka ostrzegawcza LDWS 
jest stale włączona, co oznacza, że system nie 
jest aktywny wskutek wyłączenia przez kierowcę 
lub błędu.

 Aby nie otrzymywać ostrzeżeń o 
opuszczaniu pasa ruchu należy zawsze włączać 
kierunkowskazy w kierunku zmienianego pasa 
ruchu.

 System nie zwalnia kierowcy z 
odpowiedzialności za jazdę z należytą 
ostrożnością i uwagą.

 Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za 
kierowanie pojazdem, nadzorowanie systemu i 
interweniowanie w razie potrzeby.

 Czujnik może nieprawidłowo śledzić 
oznaczenia pasów ruchu, w takich przypadkach 
jak inne konstrukcje lub obiekty. Może to 
skutkować fałszywym ostrzeżeniem lub 
niewydaniem ostrzeżenia.

 System może nie działać przy niskich 
temperaturach i w trudnych warunkach 
pogodowych. Deszcz, śnieg, rozpylony pył 
wodny, zużyte lub zabrudzone oznaczenia pasów 
ruchu oraz duże kontrasty w oświetleniu mogą 
wpływać na działanie czujnika.

 System może nie działać w miejscach, w 
których prowadzone są prace budowlane na 
drogach.

 System może nie działać na drogach o 
ostrych zakrętach lub wąskich pasach ruchu.

 Nie należy wykonywać napraw szyby w 
bezpośrednim sąsiedztwie tego czujnika.

 Działanie systemu może być w ten sposób 
pogorszone lub system ten może nie działać 
prawidłowo, jeśli:
• Widoczne oznaczenia pasów ruchu nie są 

ciągłe.
• Pojawiają się olśnienia spowodowane ruchem 

w przeciwnym kierunku, bezpośrednim 
światłem słonecznym, refleksami świetlnym 
lub odbiciami światła od mokrych powierzchni.

• Widoczność z przedniej kamery jest niska z 
powodu niewystarczającego oświetlenia drogi, 
z powodu śniegu, deszczu, mgły lub dużego 

natężenia pyłu wodnego
• Oznakowanie pasa ruchu nie jest wykrywane z 

powodu pojazdów jadących przed pojazdem.
• Część szyby przedniej, w miejscu w którym 

znajduje się kamera przednia, jest zabrudzona, 
zamglona, uszkodzona lub zakryta.

• Brak oznaczeń pasów ruchu lub kilka 
niejednoznacznych oznaczeń pasów ruchu, 
tzn. pasy ruchu rozgałęziają się, krzyżują lub 
łączą się.

Uwaga: System może wspomagać użytkownika 
podczas jazdy po szybkich drogach głównych i 
autostradach.

Uwaga: System może działać ze śledzeniem co 
najmniej jednego oznakowania pasa ruchu.

Uwaga: Układ może pracować tylko przy 
prędkości pojazdu wynoszącej powyżej około 
60 km/h.
Zasada działania
Czujnik systemu ostrzegania o opuszczeniu 
pasa ruchu znajduje się pod dolną częścią 
szyby przedniej. W sposób ciągły monitoruje on 
warunki, ostrzegając kierowcę o niezamierzonym 
zjechaniu z pasa ruchu przy dużych prędkościach.
Gdy prędkość pojazdu przekroczy 60 km/h, 
jeśli po każdej stronie drogi widoczne są 
oznaczenia pasa ruchu, na stronie systemu 
LDWS wyświetlacza zestawu wskaźników mogą 
pojawić się oznaczenia pasa ruchu wskazujące, 
że system jest aktywny i gotowy do wydawania 
ostrzeżeń.

System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu
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Ikona systemu LDWS na wyświetlaczu zestawu 
wskaźników

Ostrzeżenia składają się z dźwiękowych 
i wizualnych ostrzeżeń z przestrzennym 
wskazaniem kierunku niezamierzonego 
zjeżdżania pojazdu.
Aby ostrzeżenie było lepiej słyszalne, do końca 
ostrzeżenia system wycisza radio i zatrzymuje 
dmuchawy systemu klimatyzacji.
• W przypadku wykrycia niezamierzonego 

zjechania z lewego oznaczenia pasa ruchu, 
na stronie systemu LDWS, pokazanej 
na powyższej ilustracji, pojawi się 
migające oznaczenie lewego pasa ruchu, 
migająca kontrolka ostrzegawcza LDWS 
oraz przerywany dźwięk ostrzegawczy 
dobiegający z lewej strony.

• W przypadku wykrycia niezamierzonego 
zjechania z prawego oznaczenia pasa ruchu, 
na przedstawionej powyżej ikonie systemu 
LDWS pojawi się migające oznaczenie 
prawego pasa ruchu, migająca kontrolka 
ostrzegawcza LDWS oraz przerywany dźwięk 
ostrzegawczy dobiegający z prawej strony.

Po wydaniu ostrzeżenia przez system LDWS 

kolejne ostrzeżenia będą wydawane dopiero 
wtedy, gdy pojazd ponownie znajdzie się w 
pełni w obrębie oznaczeń pasa ruchu.
Włączanie i wyłączanie systemu
Po włączeniu zapłonu system LDWS jest 
automatycznie aktywny, chyba że wystąpi jakiś 
błąd.
Aby go wyłączyć, należy nacisnąć przycisk 
systemu LDWS  . Wtedy kontrolka 
ostrzegawcza LDWS  będzie się świecić stale  
na tablicy rozdzielczej.
Aby ponownie włączyć system, należy 
ponownie nacisnąć przycisk systemu 
LDWS i sprawdzić wzrokowo, czy kontrolka 
ostrzegawcza LDWS  na tablicy rozdzielczej 
wyłączyła się.
System jest skonfigurowany tak, aby ostrzegał 
tylko o niezamierzonym opuszczaniu pasa 
ruchu. Uwaga kierowcy i obserwowanie przez 
niego sytuacji są monitorowane za pomocą 
niżej wymienionych czynności kierowcy. Jeżeli 
czynności te wyraźnie wskazują, że kierowca 
zachowuje koncentrację uwagi na drodze, 
ostrzeżenia o opuszczeniu pasa ruchu są 
blokowane.
• Szybkość opuszczania pasa ruchu, tzn. jak 

szybko pojazd odjeżdża z danego pasa
• Używanie pedału hamulca
• Szybkość obracania kierownicą, tzn. jak 

szybko jest ona obracana
• Włączenie kierunkowskazu z odpowiedniej 

strony opuszczanego pasa ruchu

Uwaga: Jeżeli lewy / prawy kierunkowskaz jest 
włączony przez minutę dłużej, sygnały te nie 
uniemożliwią wydania ostrzeżenia przez system.

Włącznik/wyłącznik systemu LDWS

Uwaga: W przypadku, gdy kamera jest 
przesłonięta, kierowca może otrzymać 
poniższy komunikat na wyświetlaczu zestawu 
wskaźników.

Kamera przednia
Niska widoczność
Wyczyścić ekran

Uwaga: Powyższy komunikat jest wyraźnym 
sygnałem, że widoczność dla czujnika jest 
utrudniona w sposób, który negatywnie 
wpływa na działanie systemu LDWS.

System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu
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System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu

Uwaga: System LDWS może wyłączyć się z 
powodu blokady, wskutek czego kontrolka 
ostrzegawcza LDWS  świeci się światłem 
ciągłym.

Gdy powyższy komunikat jest widoczny na 
wyświetlaczu zestawu wskaźników:
• W przypadku, gdy kamery jest przesłonięta 

z powodu ulewnego deszczu lub śniegu 
należy spróbować włączyć wycieraczki 
z odpowiednią prędkością lub włączyć 
funkcję automatycznego działania 
wycieraczek, aby zwiększyć sprawność 
działania systemu LDWS.

• W przypadku zabrudzenia szyby przedniej 
należy włączyć spryskiwacz szyby w celu 
usunięcia zabrudzenia.

• W przypadku, gdy szyba przednia jest 
zamglona, należy włączyć odszranianie, 
aby usunąć zamglenie szyby przedniej.

Uwaga: Jeżeli na wyświetlaczu zestawu 
wskaźników wyświetlony zostanie poniższy 
komunikat informacyjny, oznacza to, że 
system LDWS musi zostać skontrolowany 
przez autoryzowany serwis Ford Trucks, a 
LDWS nie będzie dostępny do czasu takiej 
kontroli.

Kamera przednia
Wadliwe działanie
Wymagany serwis

Uwaga: Jeżeli kontrolka ostrzegawcza LDWS 
 będzie się świecić światłem stałym przez 

dłuższy czas, istnieje możliwość wystąpienia 
błędu w systemie, powodujący jego 
wyłączenie.
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Zaawansowany system hamowania 
awaryjnego

Zasada działania
Jeżeli pojazd szybko zbliża się do innego 
nieruchomego pojazdu lub pojazdu jadącego 
w tym samym kierunku, co kierowany pojazd, 
oraz jeżeli zaawansowany system hamowania 
awaryjnego (AEBS) wykryje, że sytuacja związana 
z kolizją z tyłu pojazdu jadącego z przodu jest 
nieuchronna, system jest zaprojektowany tak, aby 
zapewnić dwa poziomy działania:

1. Ostrzeżenie przed kolizją:
2. Hamowanie awaryjne
Ostrzeżenie przed kolizją: Jeżeli system 
stwierdzi, że kolizja jest nieuchronna, miga 
kontrolka ostrzegawcza AEBS, rozlega się 
przerywany dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, a 
na wyświetlaczu wyświetlany jest komunikat 
ostrzegawczy.
Aby ostrzeżenie było lepiej słyszalne, do końca 
ostrzeżenia system wycisza radio i zatrzymuje 
dmuchawy systemu klimatyzacji.
Jeżeli system wykryje, że - aby uniknąć wypadku 
- użytkownik nadal nie przejmuje kontroli nad 
pojazdem, a kolizja nadal jest nieuchronna, AEBS 
może zastosować częściowe hamowanie wraz z 
akustycznymi i optycznymi ostrzeżeniami w celu 
dalszego zwrócenia uwagi kierowcy.

Hamowanie awaryjne: Jeżeli kolizja jest nadal 
nieuchronna, układ może zastosować pełne 
hamowanie w celu zmniejszenia uszkodzeń 
spowodowanych uderzeniem lub całkowitego 
uniknięcia kolizji. 
Uwaga: AEBS nie jest aktywny przy prędkości 
jazdy poniżej 15 km/h.
Uwaga: AEBS nie będzie ostrzegał ani hamował, 
jeśli prędkość względna między pojazdem a 
pojazdem poprzedzającym jest mniejsza niż 10 
km/h.
Uwaga: Wyłączenie funkcji ESP za pomocą 
przełącznika ESP spowoduje również wyłączenie 
AEBS.

OSTRZEŻENIE

Uwaga: Jeżeli kontrolka ostrzegawcza AEBS 
świeci się światłem stałym, oznacza to, że 
kierowca wyłączył system lub wyłącza AEBS z 
powodu błędu. W tym przypadku system AEBS 
jest wyłączony. System nie będzie wydawał 
ostrzeżeń ani interweniował.

OSTRZEŻENIE

 Jeżeli kierowca otrzyma ostrzeżenie AEBS, 
co oznacza, że uderzenie w tył poprzedzającego 
pojazdu jest nieuchronna, zawsze powinien on 
sam uruchomić hamulce, aby uniknąć wypadku i 
starać się podejmować działania umożliwiające 
unikanie wypadków. Niezachowanie ostrożności 
może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, 
poważne obrażenia ciała lub zagrożenie życia.

Ostrzeżenie wizualne AEBS na wyświetlaczu 
zestawu wskaźników

 System AEB jest systemem unikania 
kolizji. System AEB nie zastępuje jednak 
bezpiecznej i uważnej jazdy. System AEB ma 
swoje ograniczenia w przypadku niektórych 
scenariuszy ruchu drogowego. Należy pamiętać, 
że system AEB może nie działać w wszelkich 
oczekiwanych warunkach. System nie zwalnia 
kierowcy z odpowiedzialności za jazdę z należytą 
ostrożnością i uwagą. Niezachowanie ostrożności 
może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, 
poważne obrażenia ciała lub zagrożenie życia.

 System AEBS nie jest w stanie odgadnąć 
intencji innych kierowców. Zawsze utrzymuj 
bezpieczną odległość do poprzedzającego 
pojazdu. Niezachowanie ostrożności może 
spowodować utratę kontroli nad pojazdem, 
poważne obrażenia ciała lub zagrożenie życia.

System hamowania awaryjnego
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System hamowania awaryjnego

 System AEB został zaprojektowany w 
celu zapewnienia aktywnej pomocy kierowcy, 
aby uniknąć uderzenia w tył poprzedzającego 
pojazdu lub złagodzić skutki ewentualnego 
zderzenia w rzeczywistych sytuacjach 
drogowych tylko w przypadku niektórych 
zderzeń czołowych.

 System AEB może nie zawsze 
rozpoznać sytuację kolizyjną i/lub nie być 
w stanie uniknąć wypadku. AEBS nie jest 
przeznaczony do rozpoznawania złożonych 
sytuacji drogowych, ani do unikania 
wszelkiego rodzaju wypadków. Obowiązkiem 
kierowcy jest zawsze ostrożna jazda. Zawsze 
należy zwracać uwagę na sytuację na drodze 
i zachować gotowość do hamowania. 
Niezachowanie ostrożności może 
spowodować utratę kontroli nad pojazdem, 
poważne obrażenia ciała lub zagrożenie życia.

 System nie reaguje na rowerzystów, 
motocyklistów, pieszych, zwierzęta 
lub pojazdy jadące w innym kierunku. 
Niezachowanie ostrożności może 
spowodować utratę kontroli nad pojazdem, 
poważne obrażenia ciała lub zagrożenie życia.

AEBS nie jest przeznaczony do unikania 
wypadków z udziałem stojących pojazdów. 
AEBS może zmniejszać skutki wypadku 
związane z uderzeniem w tył stojącego 
pojazdu tylko w określonych warunkach.

 System może nie działać podczas jazdy 
po ostrych zakrętach i pofałdowanych 
drogach. Niezachowanie ostrożności może 
prowadzić do zderzenia lub uszkodzenia 
ciała.   System może, ale nie musi, działać 
lub może działać w sposób ograniczony 
przy niskich temperaturach lub w trudnych 
warunkach pogodowych. Śnieg, lód, deszcz, 
spray i mgła mogą mieć wpływ na działanie 
systemu. Przednią kamerę i radar należy 
czyścić ze śniegu i lodu. Niezachowanie 
ostrożności może spowodować utratę 
kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia 
ciała lub zagrożenie życia.

 System może nie działać prawidłowo 
w przypadku wymiany przedniej szyby 
na inną niż szyba firmy Ford. Nie należy 
przeprowadzać napraw przedniej szyby przed 
czujnikiem. Niezastosowanie się do tego 
ostrzeżenia może prowadzić do wypadku lub 
obrażeń ciała.

 Jeśli coś uderzy w przednią część 
pojazdu lub wystąpią uszkodzenia, 
strefa detekcji radaru może ulec zmianie. 
Może to spowodować niewykrycie lub 
fałszywe wykrycie pojazdu. Skontaktuj 
się z autoryzowanym dealerem w celu 
sprawdzenia, czy radar ma odpowiedni zakres 
działania i czy działa prawidłowo.

 System może nie wykrywać obiektów 
o powierzchni pochłaniającej odbicia. 
Niezachowanie ostrożności może 

spowodować utratę kontroli nad pojazdem, 
poważne obrażenia ciała lub zagrożenie 
życia.   Działanie systemu może ulec 
pogorszeniu w sytuacjach, gdy zdolność 
wykrywania kamery jest ograniczona. 
Sytuacje te obejmują między innymi 
bezpośrednie lub słabe nasłonecznienie, 
pojazdy w nocy bez świateł tylnych, wąskie 
pojazdy i niekonwencjonalne rodzaje 
pojazdów. Nie należy polegać na tym 
systemie jako zastępującemu osąd kierowcy 
i konieczność zachowania odpowiedniej 
odległości i prędkości.

 Efektywność systemu AEB zależy 
od wielu czynników, takich jak prędkość, 
czynności wykonywane przez kierowcę, 
narastające opady, zachowanie pojazdu 
poprzedzającego, stan pojazdu i warunki 
drogowe.

 AEBS może nie działać zgodnie z 
oczekiwaniami, jeśli pojazd nie został 
skontrolowany przez serwis Ford Trucks 
podczas przeglądu okresowego.

 Obowiązkiem kierowcy jest wyłączenie 
systemu AEB podczas holowania za pomocą 
wyłącznika AEBS. W przeciwnym razie AEBS 
może nieoczekiwanie wydawać ostrzeżenia i/
lub hamować.

  Kierowca wyłącza AEBS podczas jazdy w 
terenie bezdrożnym.
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Konserwacja zaawansowanego systemu 
hamowania awaryjnego
Uwaga: Jeśli na wyświetlaczu informacyjnym 
pojawi się komunikat dotyczący 
zablokowanego czujnika radarowego, 
sygnały radarowe zostaną przesłonięte. 
Czujnik radarowy znajduje się za osłoną 
zintegrowaną ze środkową dolną częścią 
górnego grilla. W przypadku przesłonienia 
radaru, zaawansowany system hamowania 
awaryjnego nie działa i nie może on wykryć 
pojazdu jadącego z przodu.

Zablokowany przedni 
czujnik radarowy, patrz 

instrukcja.

Komunikat o przesłonieniu czujnika 
radarowego

Uwaga: Obowiązkiem kierowcy jest 
utrzymywanie w czystości czujnika 
radarowego znajdującego się za grillem 
przednim. Należy upewnić się, czy osłona 
czujnika radarowego jest wolna od błota, 
zbitego śniegu lub innych zanieczyszczeń.
Uwaga: Przed czujnikiem radarowym 
nie należy montować żadnych urządzeń 
dodatkowych. Nie zakrywać ani nie malować 
osłony czujnika radarowego. Wszelkie 
modyfikacje na osłonie czujnika radarowego 
mogą spowodować awarię AEBS lub 
ograniczenie jego działania.

Uwaga: Jeśli coś uderzy w przednią 
część pojazdu lub wystąpią uszkodzenia, 
strefa detekcji radaru może ulec zmianie. 
Może to spowodować niewykrycie lub 
fałszywe wykrycie pojazdu. Skontaktuj 
się z autoryzowanym dealerem w celu 
sprawdzenia, czy radar ma odpowiedni zakres 
działania i czy działa prawidłowo.

Miejsce, w którym znajduje się radar należy 
utrzymywać w czystości.

Uwaga: Jeśli na wyświetlaczu informacyjnym 
widoczny jest komunikat o słabej 
widoczności dla kamery, widok z czujnika 
kamery jest przesłonięty. W przypadku 
przesłonięcia przedniej kamery, działanie 
systemu AEB może ulec ograniczeniu lub 
system zostanie wyłączony. Aby zachować 
pełne działanie kierowca zobowiązany jest 
do utrzymania w czystości obszaru przedniej 
szyby, gdzie znajduje się czujnik kamery. 
Należy upewnić się, czy na przedniej szybie 
nie ma naklejek lub folii przeciwsłonecznej 

przesłaniających pole widzenia kamery. 
Każde uszkodzenie przedniej szyby w 
obszarze pola widzenia kamery powinno 
zostać naprawione.

 Słaba widoczność 
z przedniej kamery. 

Wyczyścić ekran.

Komunikat o przesłonieniu czujnika kamery

Używanie AEBS z przyczepami:

OSTRZEŻENIE

Po podłączeniu nowej przyczepy do 
pojazdu, jeżeli zapłon jest już włączony, 
należy wyłączyć i włączyć zapłon, aby 
uzyskać w pełni funkcjonalny AEBS.

  AEBS zostanie wyłączony w przypadku 
wykrycia przyczepy bez ABS/EBS lub z 
wadliwym ABS/EBS.

 Użytkowanie AEBS jest ograniczone 
wyłącznie do zestawów pojazdów z jedną 
przyczepą. Obowiązkiem kierowcy jest 
wyłączenie AEBS , gdy pojazdu jest 
połączony z więcej niż jedną przyczepą.

System hamowania awaryjnego
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System hamowania awaryjnego

Wyłączanie i włączanie systemu

Uwaga: AEBS jest automatycznie włączany za 
każdym razem, gdy zostanie włączony zapłon, 
jeśli system nie wykryje żadnego błędu.

Uwaga: Aby wyłączyć lub włączyć AEBS 
należy nacisnąć przełącznik AEBS na desce 
rozdzielczej przedstawiony na rysunku 
poniżej. Po wyłączeniu na tablicy rozdzielczej 
zapali się kontrolka ostrzegawcza AEBS. 
Aby ponownie włączyć AEBS, należy krótko 
nacisnąć przełącznik AEBS. W tym przypadku 
kontrolka ostrzegawcza AEBS zgaśnie, aby 
zasygnalizować, że AEBS działa ponownie.

Przełącznik wyłączania AEBS

Dlaczego kontrolka ostrzegawcza AEBS jest 
stale włączona?

• Możliwe, że kierowca wyłączył AEBS za 
pomocą przełącznika AEBS.

• ESP może być wyłączony.
• Jeśli coś uderzy w przednią część pojazdu lub 

wystąpią uszkodzenia, strefa detekcji radaru 
może ulec zmianie. Może to spowodować 
niewykrycie lub fałszywe wykrycie pojazdu. 
Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem w 
celu sprawdzenia, czy radar ma odpowiedni 
zakres działania i czy działa prawidłowo. 
W takim przypadku na wyświetlaczu 
informacyjnym, w sposób przedstawiony 
poniżej, może być sygnalizowane 
nieprawidłowe działanie AEBS.

• Jeśli hamowanie awaryjne systemu nastąpi 
dwukrotnie w jednym cyklu od włączenia 
zapłonu, AEBS zostanie wyłączony, aby 
zapobiec ewentualnym niepotrzebnym 
interwencjom. W takim przypadku należy 
udać się do autoryzowanego serwisu Ford 
Trucks, aby włączyć system.

 AEBS 
Wymagany serwis 

wielu funkcji

• W innych podzespołach pojazdu mogą 
występować tymczasowe lub trwałe błędy 

powodujące automatyczne wyłączenie 
AEBS. Jeżeli kontrolka ostrzegawcza AEBS 

 świeci się światłem stałym przez długi 
czas, należy udać się do autoryzowanego 
serwisu Ford Trucks. Może to oznaczać, że 
AEBS jest nieaktywny z powodu błędu w 
systemie.

Jak anulować interwencję AEBS
  AEBS może wydawać ostrzeżenia i 

hamować, nawet jeśli sytuacja na drodze nie 
jest niebezpieczna. Należy być przygotowanym 
na zablokowanie działania AEBS.

Można zablokować ostrzeżenia AEBS lub 
zakończyć trwające ostrzeżenie AEBS przez:
• użycie lewego lub prawego kierunkowskazu
• naciśnięcie pedału hamulca
• naciśnięcie pedału przyspieszenia
• naciśnięcie przełącznika wyłączania AEBS

Możesz przerwać awaryjne hamowanie 
uruchomione przez AEBS przez;

• naciśnięcie pedału przyspieszenia poza 
punkt włączający funkcję wymuszonej 
redukcji biegu przy przyspieszaniu (kick-
down)

• naciśnięcie przełącznika wyłączania AEBS
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Jeśli pojazd zostanie zatrzymany przez 
system AEBS, który uruchomił hamowanie 
awaryjne, AEBS utrzyma hamulce 
włączona aż do momentu, gdy ich 
włączenie zostanie anulowane przez:
• naciśnięcie pedału przyspieszenia 
lub
• naciśnięcie przełącznika wyłączania 

AEBS

OSTRZEŻENIE

Ważna informacja: W takiej sytuacji 
należy przejąć kontrolę nad pojazdem i 
upewnić się, czy hamulec postojowy został 
włączony przed opuszczeniem pojazdu. 
Podejmij wszelkie niezbędne środki 
bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć siebie i 
swój pojazd.

System hamowania awaryjnego
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4

UŻYTKOWANIE

Przydatne informacje

OSTROŻNIE!
KALIBRACJĘ TACHOGRAFU NALEŻY WYKONAĆ W U 

AUTORYZOWANEGO 
 DEALERA OKREŚLONEGO W DOSTARCZONEJ 

 INSTRUKCJI URZĄDZENIA.
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• Kupno pojazdu Ford Trucks jest doskonałym wyborem. 
Gratulacje.

• Aby uzyskać najlepsze osiągi i trwałość eksploatacyjną swojego 
pojazdu należy wziąć pod uwagę poniższe punkty i przeczytać 
niniejszą instrukcję.

1.  Filtry powietrza i oleju
• Wkład filtra powietrza wymieniać, gdy zaświeci się w kabinie 

kontrolka ostrzegawcza filtra powietrza. Częstotliwość 
wymiany głównego wkładu filtra należy zawsze sprawdzić w 
gwarancji i instrukcjach obsługi.

• Należy stosować wyłącznie filtry oleju i powietrza zatwierdzone 
przez Ford Otomotiv Sanayi.

2.  Dolewanie oleju
• Nie dolewać oleju, dopóki jego poziom nie spadnie do poziomu 

minimalnego.
• Nigdy nie należy dolewać oleju powyżej linii poziomu 

maksymalnego.
• Dolać olej do silnika jeśli zaświeci się kontrolka ostrzegawcza 

poziomu oleju.

3.  Silnik
• Pojazd jest wyposażony w system zapobiegający uruchomieniu 

silnika podczas zmiany biegów skrzyni biegów.
• Należy zawsze przestrzegać wskazówek dotyczących 

uruchamiania zawartych w instrukcji obsługi.

• Nie zwiększać obrotów silnika, dopóki po uruchomieniu nie 
wzrośnie ciśnienie oleju.

• Aby uzyskać najlepszą trakcję, zalecamy obsługę pojazdu w 
zielonej strefie tachometru. (1050-1600 obr./min)

• Przed zatrzymaniem silnika powinien on pracować na biegu 
jałowym przez 1 minutę, aby umożliwić dalsze smarowanie 
turbosprężarki.

• Zalecamy, aby w miarę możliwości pojazdy z automatyczną 
skrzynią biegów użytkować w trybie automatycznym.

4.  Pompa wtryskowa
• Pompa wtryskowa dostępna w danym pojeździe jest 

całkowicie wyregulowana i uszczelniona fabrycznie.
• Nie wolno dopuścić do ingerencji w pompę wtryskową w 

stacjach obsługi innych niż autoryzowanych dealerów.

5.  Nakrętki kół
• Dokręcić nakrętki kół załadowanego pojazdu określonym 

momentem po przejechaniu 500 km od pierwszego 
załadowania pojazdu. Operację tę należy powtarzać po każdym 
odkręceniu nakrętki. (750 +-50Nm)

4

UŻYTKOWANIE
Przydatne informacje
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6.  Regulacja geometrii kół
• Należy zlecić kontrolę ustawienia przednich kół pojazdu i w 

razie potrzeby skorygować je w stacji obsługi po przejechaniu 
pierwszych 1000 do 5000 km.

7.  Układ hamulcowy
•  Codziennie należy spuszczać wodę ze zbiorników.

8.   Blokada mechanizmu różnicowego
•  Po zaświeceniu się kontrolek ostrzegawczych blokady 

mechanizmu różnicowego, gdy przełącznik blokady 
mechanizmu różnicowego nie jest wciśnięty, należy 
skontaktować się z autoryzowanym dealerem.

Maksymalna prędkość jazdy z włączoną blokadą 
mechanizmu różnicowego wynosi 20 km/h.

9.  Podnoszenie kabiny
•  Przed podniesieniem kabiny należy włączyć hamulec 

postojowy i ustawić bieg jałowy oraz otworzyć maskę 
silnika.

10. Łóżko górne
•  Nie należy rozkładać górnego łóżka, gdy pojazd jest w 

ruchu.

11. Tankowanie
•  Przed rozpoczęciem tankowania wyłączyć dodatkowe 

ogrzewanie kabiny.

12. Ciśnienie w oponach
•  Pojazd jest fabrycznie dostarczany z niskim ciśnieniem 

w oponach. Przed pierwszym załadowaniem pojazdu 
ciśnienie w oponach należy wyregulować zgodnie z 
wartościami podanymi w instrukcji obsługi .

UŻYTKOWANIE

Przydatne informacje

4
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Gdy silnik pracuje na biegu jałowym przez długi czas, system 
inteligentnego wyłączania silnika ostrzega użytkownika na 30 
sekund przed wyłączeniem silnika i informuje o tym, że silnik 
zostanie wyłączony po upływie określonego czasu pracy na 
biegu jałowym z funkcją inteligentnego wyłączania silnika. Aby 
zapobiec wyłączeniu silnika wystarczy w tym czasie wcisnąć 
dowolny pedał: sprzęgła, hamulca lub gazu. Dlatego należy 
wyłączyć tę funkcję do momentu ponownego uruchomienia 
silnika, jeśli nie zamierza się go wyłączyć.

Inne sytuacje, w których funkcja ta zostaje wyłączona 
automatycznie:
• Jeśli prędkość obrotowa silnika ma wpływ na pewne 

zastosowania (np.  WOM)
• Gdy hamulec postojowy nie został uruchomiony.
• Gdy jest aktywna regeneracja DPF.
• Funkcja ta zapewni znaczną oszczędność paliwa, co przyniesie 

zadowolenie właściciela pojazdu Ford Truck.

Gdy pojazd jest nieruchomy, można zwiększyć lub zmniejszyć 
prędkość obrotową na biegu jałowym za pomocą przycisków 
regulacji prędkości. W tym celu należy jedynie ustawić dźwignię 
regulacji prędkości w pozycji „wznów” i włączyć tę funkcję. 
Następnie należy po prostu zdecydować, z jaką prędkością silnik 
będzie pracował za pomocą przycisków „Set +” lub „Set -”.
Tej funkcji można również używać w aplikacjach WOM. W 
ten sposób, w różnych warunkach obciążenia można ustawić 
optymalną prędkość obrotową silnika i uzyskać najwyższy 
współczynnik sprawności z WOM.
WOM jest używany w betoniarkach samochodowych, pompach 
do betonu i do wielu innych podobnych zastosowań w pojazdach. 
Jest to bardzo łatwe w obsłudze – można wyłączyć silnik bądź 
zdalnie sterować jego prędkością obrotową za pomocą pilota w 
podobnych zastosowaniach specjalnych w pojazdach takich jak 
pompy do betonu. Dzięki temu możliwa jest zdalna obsługa bez 
konieczności angażowania operatora w pracę wewnątrz pojazdu.
W warunkach awaryjnych można wyłączyć regulację prędkości 
obrotowej silnika za pomocą pozycji „off” („wył.”) przez regulację 
prędkości obrotowej lub wciśnięcie pedału sprzęgła albo 
hamulca, zależnie od zastosowania.

4

UŻYTKOWANIE
Przydatne informacje
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Siodło (platforma) - mocowanie naczepy
(dotyczy siodeł marki SAF HOLLAND)

Rysunek 1
1 - Zablokować koła naczepy.
2 - Sprawdzić, czy blokada siodła jest 
otwarta. Otwór na sworzeń naczepy powinien 
być otwarty (patrz rys. 1).

Rysunek 2
3 - Ustawić samochód ciężarowy przed 
naczepą.
(Patrz rys. 1 i 2).

4 - Ustawić pojazd w taki sposób, aby między 
dnem naczepy a platformą siodła był odstęp 
od 20 do 50 mm (patrz rys. 1).

Rysunek 3
5 - Unieść siodło za pomocą zawieszenia 
pneumatycznego, aż naczepa zostanie lekko 
podniesiona (patrz rys. 3).

Rysunek 4
6 - Powoli cofać pojazd do momentu 
zadziałania sprzęgła siodła (patrz rys. 4) 
Sprężynowa dźwignia zabezpieczająca 
powinna wrócić automatycznie do pierwotnej 
pozycji (patrz rys. 5).

Płyta nastawcza

Dźwignia 
zabezpieczającaRysunek 5

7 - Wysiąść z pojazdu i sprawdzić wzrokowo, 
czy blokada siodła jest całkowicie 
zablokowana. Jeśli blokada jest całkowicie 
zamknięta, dźwignia zabezpieczająca 
powinna znajdować się w górnej pozycji, a 
mała płytka regulacyjna na dźwigni blokady 
powinna stykać się z platformą siodła (patrz 
rys. 5 i 6).
Jak pokazano na rysunku 6, zatrzask 
na dźwigni zabezpieczającej powinien 
znajdować się w górnym położeniu.

Płyta nastawcza

Rysunek 5

Dźwignia 
zabezpieczająca

Zatrzask dźwigni 
zabezpieczającej

Przyłączanie i odłączanie przyczepy 



KONSERWACJA I SERWIS

5

- 145 -

Przyłączanie i odłączanie przyczepy

Sworzeń 
naczepy

Szczęka 
blokująca

Rysunek 7

8 - Jak pokazano na rysunku 7, należy 
przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem 
pełnego zamknięcia w kolejności (A, B, C).

Kontrola A: Sprawdzić dźwignię 
zabezpieczającą, zatrzask na dźwigni 
zabezpieczającej i płytę regulacyjną. Dźwignia 
zabezpieczająca i zatrzask na niej powinny 
znajdować się w położeniu przedstawionym na 
rys. 7-A. 
Kontrola B: Między naczepą a siodłem nie 
powinno być szczeliny.
Kontrola C: Szczęka blokująca powinna 
bezpiecznie zakrywać sworzeń naczepy.

Rysunek 8
9 - Przeprowadzić test startowy. Włączyć 
hamulce naczepy i uruchomić samochód na 
niskim biegu. Naczepa nie powinna odłączyć się.

OSTROŻNIE

Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie 
jest spełniony, należy ponownie przeprowadzić 
całą procedurę blokowania począwszy od 
drugiego kroku. Test startowy nie wystarcza 
do bezpiecznego zablokowania. Należy 
przeprowadzać kontrole wzrokowe. Jeżeli 
procedura blokowania nie zostanie pomyślnie 
zakończona, nie można wykonać bezpiecznego 
połączenia (patrz rys. 9). Podczas kontroli 
wzrokowej należy sprawdzić oznaczenie na 
dźwigni blokady.

Rysunek 9
10 - Podłączyć przewody zasilające i kable 
połączeniowe pomiędzy samochodem 
ciężarowym a naczepą.
11 - Zakończyć procedurę mocowania naczepy 
zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.

OSTROŻNIE

Przewody należy zamocować w taki sposób, aby 
węże ciśnieniowe powietrza i węże hydrauliczne 
nie były napięte, nie wyginały się ani nie ocierały, 
a obudowa łatwo podążała za naczepą 
zakrętach itp. Przed podłączeniem kabla należy 

zwrócić uwagę na napięcie odbiorników na 
naczepie.
Siodło (platforma) - odczepianie naczepy
(dotyczy siodeł marki SAF HOLLAND)
1 - Zaparkować pojazd na płaskiej i stabilnej 
nawierzchni.
2 - Naczepę zabezpieczyć i podeprzeć zgodnie z 
instrukcją producenta pojazdu.
3 - Odłączyć przewody zasilające i kable 
połączeniowe pomiędzy samochodem 
ciężarowym a naczepą.
4 - Odblokować blokadę siodła za pomocą 
dźwigni otwierającej (patrz rys. 10-11).

Rysunek 10
5 - Nacisnąć kciukiem w dół dźwignię 
zabezpieczającą - strzałka 1 - i obrócić uchwyt 
odblokowujący w lewo - strzałka 2. Całkowicie 
wyciągnąć uchwyt odblokowujący - strzałka 3 - i 
zamocować część w pobliżu platformy siodła.
W tym momencie płyta regulacyjna nie powinna 
stykać się z płytą nośną siodła, pomiędzy nimi 
powinna być szczelina (patrz rys. 10).
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Rysunek 11
6 -Należy upewnić się, czy szczęka blokująca 
jest całkowicie otwarta do mocowania/
wycofywania sworznia naczepy, a dźwignia 
blokująca może wsunąć się do środka (patrz 
rys. 11).

Rysunek 12
7 - Odjechać samochodem od naczepy 
powoli i na wprost (patrz rys. 12).
8 - Zakończyć procedurę odczepiania 
naczepy zgodnie z instrukcją producenta 
pojazdu.
(Rysunek 13)

Uwaga: Po odblokowaniu blokady siodła 
dźwignia blokująca jest gotowa do 
ponownego automatycznego wsunięcia do 
środka (dźwignię odblokowującą można 
wsunąć do środka), (patrz rys. 13).

Rysunek 13
Uwaga: Na rysunku 13 przedstawiono 
pozycję odblokowania dźwigni blokującej. W 
tym momencie płyta regulacyjna znajduje 
się z dala od korpusu siodła, a dźwignia 
zabezpieczająca jest w dole. Rysunek 14 
przedstawia pozycję zamkniętą blokady. W 
tym momencie płyta regulacyjna styka się z 
korpusem siodła, a dźwignia zabezpieczająca 
jest w górze.

Rysunek 14

OSTROŻNIE

W przypadku uszkodzenia/wygięcia 
dźwigni blokującej siodła i dźwigni 
zabezpieczającej należy zgłosić się do 
stacji obsługi. Nie wolno podejmować prób 
dołączania naczepy, ponieważ niemożliwe 
jest uzyskanie bezpiecznego połączenia.
Sprawdzić wszystkie części pod kątem 
zużycia/korozji/uszkodzeń.

Siodło (platforma) - mocowanie naczepy 
(dotyczy siodeł marki JOST)

1 - Zablokować koła naczepy.

2 - Pociągnąć dźwignię blokującą platformę, 
otworzy się otwór na sworzeń naczepy.

Przyłączanie i odłączanie przyczepy 



KONSERWACJA I SERWIS

5

- 147 -

Przyłączanie i odłączanie przyczepy

Wycofać pojazd do tyłu, aż czop rygla 
przyczepy zostanie zatrzaśnięty w gnieździe 
siodła.
Dźwignia zwalniająca sprężynę wraca do 
pozycji wyjściowej.

OSTROŻNIE

Przewody należy zamocować w taki 
sposób, aby węże ciśnieniowe powietrza 
i węże hydrauliczne nie były napięte, nie 
wyginały się ani nie ocierały, a obudowa 
łatwo podążała za naczepą zakrętach 
itp. Przed podłączeniem kabla należy 
zwrócić uwagę na napięcie odbiorników 
na obudowie/przyczepie. Odczepianie 
naczepy
Odczepianie naczepy

1 - Zablokować koła.

Opuścić podpory naczepy tak, aby 
znajdowały się na ziemi.
Odłączyć połączenia hamulcowe i przewody.

2 - Pociągnąć dźwignię blokady siodła 
(platformy).

3 - Wyjechać pojazdem tak, aby oddalił się on 
od naczepy.

OSTROŻNIE

W przypadku uszkodzenia/wygięcia 
dźwigni blokującej siodła należy zgłosić się 
do stacji obsługi. Nie wolno podejmować 
prób dołączania naczepy, ponieważ 
niemożliwe jest uzyskanie bezpiecznego 
połączenia.
Sprawdzić wszystkie części pod kątem 
zużycia/korozji/uszkodzeń.

Hamulec przyczepy

Ułatwia przyłączanie i rozłączanie przyczepy 
poprzez hamowanie przyczepy podczas 
łączenia pojazdu z przyczepą lub rozłączania 
go z nią

Przyłączanie naczepy:
1 - Zbliżyć pojazd do naczepy na odległość 
umożliwiającą zamontowanie przewodów 
powietrza i podłączenie przewodów 
powietrza naczepy i pojazdu.
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2 - Po wykonaniu połączeń pneumatycznych, 
należy nacisnąć przełącznik hamulca naczepy 
na konsoli środkowej pojazdu, po naciśnięciu 
przełącznika hamulce przyczepy powinny być 
aktywne.
3 - Następnie wykonać połączenie 
wyrównując siodło pojazdu ze sworzniem 
połączeniowym naczepy.

Jeśli na wyświetlaczu świeci się ikona , 
oznacza to usterkę w systemie.

OSTROŻNIE

System nie zostanie uruchomiony jeśli 
przycisk zostanie naciśnięty przy prędkości 
poniżej 8 km/h.
Przełącznik naczepy świeci się 
przyciemnionym światłem w sposób ciągły 
do celów kontrolnych. Po naciśnięciu 
przełącznik świeci się żółto.

OSTROŻNIE

Jeśli pojazd jest użytkowany z naczepą 
zdjąć górną część tylnego błotnika.

W przypadku dodawania lub nie 
odejmowania funkcji do złączy naczepy 
należy sprawdzić, czy uszczelka 
zapewniająca szczelność złączy naczepy 
jest prawidłowo zamontowana na swoim 
miejscu.
Na czas wykonywania połączeń 
elektrycznych naczepy zapłon musi być 
wyłączony.

Smarowanie (dotyczy siodeł marki SAF 
HOLLAND)

Przed pierwszym zamocowaniem 
przyczepy powierzchnię platformy należy 
nasmarować odpowiednią ilością trwałego, 
wysokociśnieniowego smaru <klasy NLGI 2> 
zawierającego MoS2 lub dodatki grafitowe.
Smarowniczkę w pobliżu platformy 
smarować regularnie co 10.000 km bez 
odłączania naczepy.
• Przed każdym smarowaniem należy 

usunąć zużyty smar z powierzchni za 
pomocą skrobaka.

• Okresy smarowania powinny być jednak 
dostosowane do danych warunków pracy, 
możliwe są krótsze lub dłuższe okresy 
pomiędzy smarowaniami. 

Smarowanie (dotyczy siodeł marki JOST)

Co 10.000 km:
Nałożyć smar ze smarownicy z boku siodła 
(platformy) bez odłączania naczepy. 
Co 50.000 km w przypadku pojazdów 
używanych w normalnych warunkach 
eksploatacyjnych.

Przyłączanie i odłączanie przyczepy 
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Co 25.000 km w przypadku pojazdów 
używanych w ciężkich warunkach 
eksploatacyjnych Odczepić naczepę. Usunąć 
smar z siodła (platformy) i czopu. Nałożyć 
smar na miejsca przedstawione na ilustracji 
w kolorze żółtym.

OSTRZEŻENIE

Przewody należy zamocować w taki 
sposób, aby węże ciśnieniowe powietrza 
i węże hydrauliczne nie były napięte, nie 
wyginały się ani nie ocierały, a obudowa 
łatwo podążała za naczepą zakrętach itp.
Przed podłączeniem kabla należy zwrócić 
uwagę na napięcie odbiorników na 
obudowie/przyczepie.
W pojazdach z ADR stosuje się złącze 
15-15-stykowe.
W celu zamontowania w pojeździe 
funkcji podnoszenia osi przyczepy należy 
skontaktować się z autoryzowaną stacją 
obsługi.

OSTRZEŻENIE

W przypadku eksploatacji bez naczepy 
zaleca się używanie górnej część błotnika 
osi napędowej z 3 częściami.

Górną część należy zdjąć, gdy pojazd jest 
eksploatowany z naczepą oraz podczas 
manewrów odczepiania/mocowania 
naczepy do pojazdu.
FORD OTOSAN nie ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia górnej 
części podczas użytkowania z naczepą.

OSTRZEŻENIE

W pojazdach ciągnikowych odległość 
między dolną stroną światła stopu na 
tylnym lewym błotniku a górną stroną 
tablicy rejestracyjnej powinna wynosić 40 
mm.

Połączenie z przyczepą

OSTROŻNIE

Badanie kompatybilności hamulców należy 
zawsze zlecić w autoryzowanym centrum 
kontroli hamulców, które może wykonać 
obraz kompatybilności.

OSTROŻNIE

Jeżeli przyczepa jest podłączana 
do pojazdu po raz pierwszy, należy 
przeprowadzić badanie kompatybilności 
hamulców, aby zapobiec różnicy 
sił hamowania wynikającej z różnic 
w układach. W przeciwnym razie 
może dojść do przegrzania układu 
hamulcowego ciągnika lub przyczepy, a 
w konsekwencji do skrócenia trwałości 
użytkowej elementów układu.

Przyłączanie i odłączanie przyczepy
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Pojazdy ciągnikowe ciągnące przyczepy - 
sprzęg

Sprzęg (sprzęg dyszla tylnego) umieszczony 
jest na tylnym krzyżu podwozia i należy go 
stosować razem z ciągnikiem przyczepy ze 
stołem obrotowym (rys. 1). W ciągnikach 
przyczep Ford stosuje się różne typy 
sprzęgów.

Rysunek 1

OSTROŻNIE

Silnik pojazdu jest przystosowany do 
eksploatacji przy użyciu paliwa EURO 
DIESEL spełniającego wymagania normy 
EN590. Dlatego też stosowanie taniego 
oleju napędowego stwarza wysokie ryzyko 
dla działania silnika i jego elementów. 
Stosowanie złego paliwa znanego jako tani 
olej napędowy

Rysunek 2

Rysunek 3 

Sprzęg VBG 8500, gumowa klamra i 
tabliczka z opisem gumowej klamry

Dźwignia otwierania sprzęgu i pokrywa z 
tworzywa sztucznego po prawej stronie 
sprzęgu pokazane są na rys. 4. Klamra 
gumowa i tabliczka z opisem gumowej 
klamry na przedniej stronie sprzęgu pokazane 
są na rys. 5 i rys. 6.

Dźwignia 
otwierania Pokrywa z 

tworzywa 
sztucznego

Rysunek 4

Sprzęgi VBG 8500 powinny być stosowane 
z dostarczonymi sprzęgami z gumowymi 
klamrami zamontowanymi w danym 
elemencie. Gumowa klamra ma otwór na 
jednym końcu, a drugi koniec posiada uchwyt 
i szczelinę. (Patrz rysunek 5).

Przyłączanie i odłączanie przyczepy 
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Gniazdo

Obszar otworu Uchwyt
Rysunek 5

Rysunek 6

Łączenie sprzęgu - dotyczy sprzęgu VBG 
8500

1. Gumowa klamra sprzęgu dostarczana 
jest w stanie zamontowanym pod 
pokrywą z tworzywa sztucznego 
po prawej stronie sprzęgu w stanie 
fabrycznym, jak pokazano na rys. 7.

2. Na przedniej stronie sprzęgu 
umieszczona jest tabliczka z opisem 
gumowej klamry (patrz rys. 6). Pozycja 
nr; 1 i 2 jest widoczna na tabliczce. 
Pozycja nr 1 wskazuje pozycję klamry 
gumowej, gdy sprzęg jest otwarty, a 
pozycja nr 2 wskazuje  pozycję klamry 
gumowej, gdy sprzęg jest zamknięty.

3. Jeśli klamra nie jest zamontowana 
pod plastikową pokrywą po prawej 
stronie sprzęgu, należy je zamontować 
ponownie. W tym celu należy zdjąć 
pokrywę z tworzywa sztucznego po 
prawej stronie sprzęgu (patrz rys. 6 i 
rys. 7).

4. Przymocować klamrę gumową do 
sworznia pod pokrywą i przesunąć 
klamrę gumową w dół do końca 
sworznia (patrz rys. 7).

5. Zamontować z powrotem plastikową 
pokrywę (patrz rys. 7, pozycja nr 1)

Rysunek 7

6. Wykonać automatyczne zablokowanie 
ucha dyszla przyczepy i sprzęgu, 
podczas gdy klamra gumowa jest 
zamontowane pod plastikową 
zatyczką. Mały sworzeń z boku 
zablokowanego sprzęgu wchodzi do 
jego gniazda po zablokowaniu. Należy 
przeprowadzić kontrolę wzrokową. 
Ponadto należy sprawdzić wzrokowo 
także większy sworzeń, który wchodzi 
w ucho dyszla sprzęgu (patrz rys. 7).

Przyłączanie i odłączanie przyczepy
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Rysunek 8

7. Po zablokowaniu sprzęgu z uchem 
dyszla należy ostrożnie umieścić pod 
nim klamrę gumową zwolnioną po 
prawej stronie sprzęgu (patrz rys. 6, 
pozycja nr 2).

Rysunek 6

8. Przytrzymać klamrę gumową za 
uchwyt i umieścić szczelinę na klamrze 
do końca dźwigni otwierającej sprzęgu 
oraz przesunąć do końca (patrz rys. 6, 
pozycja nr 2).

9. Otwieranie sprzęgu - dotyczy 
sprzęgu VBG 8500

10. Po zatrzymaniu pojazdu i usunięciu 
połączeń zasilania pneumatycznego 
i elektrycznego przyczepy, należy 
najpierw zdjąć sprzęg z dźwigni 
otwierającej, wyciągając go ze 
szczeliny uchwytu klamry gumowej 
zamontowanej na sprzęgle. Po 
zdjęciu klamry gumowej z dźwigni 
otwierającej, otworzyć sprzęg, 
obracając dźwignię otwierającą 
sprzęg (patrz rys. 9). Przy otwarciu 
sprzęgu, mały sworzeń po lewej stronie 
sprzęgu automatycznie wysuwa 
się z jego szczeliny, jak pokazano 
na rys. 9. Należy przeprowadzić 
kontrolę wzrokową. Następnie należy 
sprawdzić, czy sworzeń blokujący 
sprzęgło jest otwarty, czy też nie. W ten 
sposób sprzęg powinien być całkowicie 
otwarty. Pozostawić klamrę gumową w 
pozycji nr 1 na rys. 6.

Rysunek 9
OSTROŻNIE

Szczegółowe informacje dotyczące 
smarowania i zużycia sprzęgów wszystkich 
typów podano w instrukcjach odnośnych 
części. Wskazówki dotyczące podłączania 
i otwierania sprzęgów wszystkich modeli, 
oprócz tutaj podanych informacji, podano 
w instrukcjach odnośnych części.

Przyłączanie i odłączanie przyczepy 
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Podłączanie sprzęgu - dotyczy sprzęgów 
Ringfeder (4040 i 5050)

Ucho dyszla zamontowane na sprzęgu 
z otwartym sworzniem blokującym w 
celu zablokowania sprzęgu Ringfeder. 
Sprzęg zamyka się automatycznie. 
Blokadę należy skontrolować wzrokowo, 
sprawdzić czy sworzeń blokujący sprzęgu 
znajduje się wewnątrz ucha dyszla. Małe 
sworznie na sprzęgu powinny wejść do 
środka po zablokowaniu sprzęgu. Należy 
przeprowadzić kontrolę wzrokową.

Rysunek 10

Otwierani sprzęgu - dotyczy sprzęgów 
Ringfeder (4040 i 5050)

Otworzyć dźwignię otwierającą sprzęg i 
sprawdzić, czy mały sworzeń na sprzęgu 
wyjdzie automatycznie na zewnątrz, 
aby otworzyć sprzęg Ringfeder. Należy 
przeprowadzić kontrolę wzrokową. Należy 
również skontrolować wzrokowo, czy 
sworzeń blokujący sprzęg jest całkowicie 
otwarty, czy też nie. Usunąć ucho dyszla 
(patrz rys. 10).

Rysunek 11

Przyłączanie i odłączanie przyczepy
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Zbiornik paliwa

W pojazdach Ford Trucks powinny być 
stosowane oryginalne stalowe i aluminiowe 
zbiorniki paliwa zatwierdzone przez Ford 
Otosan.
Stosowanie innych zbiorników paliwa niż te 
zaprojektowane i przetestowane przez Ford 
Otosan może spowodować unieważnienie 
gwarancji w przypadku usterek układu wtrysku 
paliwa i pojazdu.

OSTROŻNIE

Silnik pojazdu jest przystosowany do 
eksploatacji przy użyciu paliwa EURO 
DIESEL spełniającego wymagania normy 
EN590. Dlatego też stosowanie taniego oleju 
napędowego stwarza wysokie ryzyko dla 
działania silnika i jego elementów. Stosowanie 
złej jakości paliwa, znanego również jako tani 
olej napędowy, zmniejsza moc naszych silników 
i skraca ich trwałość użytkową.

Aby zapobiec problemom z układem 
paliwowym zalecamy stosowanie oleju 
napędowego Euro Diesel (spełniającego 
wymagania normy EN 590).

OSTROŻNIE

Nie mieszać benzyny w zbiorniku paliwa.

Klapka zbiornika paliwa (zamykana na klucz)

Klapka zbiornika paliwa firmy Ford otwiera 
się w lewo po jednym obrocie. Po obróceniu 
w prawo klapka powraca do pozycji, w której 
zostanie zablokowana po jednym obrocie. 
Konieczne jest czyszczenie zbiornika paliwa. 
Wytrzeć klapkę i jej okolicę bez otwierania 
klapki wlewu paliwa.

OSTROŻNIE

W niskich temperaturach w nieodpowiednim 
paliwie wytrąca się parafina.
Parafina zatyka nie tylko wkłady filtra, ale 
również przewody paliwowe. Bardzo trudno 
jest stopić parafinę po jej wytrąceniu. Dlatego 
też tam, gdzie zimą panują niskie temperatury 
należy używać zimowego oleju napędowego.

Pojazdy ciągnikowe

Po prawej stronie pojazdu dostępny jest 
aluminiowy zbiornik paliwa. W pojazdach 
z podwójnymi zbiornikami po lewej stronie 
znajdują się dodatkowe zbiorniki paliwa.

Jakość paliwa i tankowanie
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Jakość paliwa i tankowanie

Iskrochron

W miejscach załadunku i rozładunku 
materiałów niebezpiecznych oraz na stacjach 
paliw podczas tankowania lub opróżniania 
paliwa należy zamontować iskrochron. Gdy 
pojazd znajduje się poza stacją, iskrochron 
należy usunąć.

Przed zamontowaniem iskrochronu należy 
założyć rękawice, ponieważ tłumik jest 
gorący.
Zawiesić iskrochron za pomocą zacisków 
na wieszakach tłumika. Zamknąć zaciski 
przytrzymujące iskrochron przy układzie 
wydechowym.

Przed zdemontowaniem iskrochronu 
należy założyć rękawice, ponieważ tłumik i 
iskrochron są gorące.
Iskrochron zdejmuje się z rury wydechowej 
poprzez poluzowanie znajdujących się na nim 
uchwytów.

Iskrochron należy czyścić strumieniem wody 
w celu oczyszczenia jego otworów po każdym 
25. użyciu.
Układ mocznika jest wrażliwy na zabrudzenia, 
kurz i zanieczyszczenia. Podczas napełniania 
mocznikiem uważać, aby do zbiornika 
na mocznik nie dostał się brud, kurz lub 
zanieczyszczenia.

OSTROŻNIE

Na tłumiku układu wydechowego muszą 
być dostępne różne czujniki i wtryskiwacz 
mocznika. (W pojazdach spełniających 
normę Eu5 wtryskiwacz mocznika znajduje 
się na rurze wydechowej). Podczas mycia 
pojazdu nie należy stosować strumienia wody 
na wtryskiwacz mocznika na tłumiku, czujniki 
i połączenia elektryczne.

W tłumiku wydechowym dostępne są 
systemy DOC, DPF i katalizator SCR. Te 
części są elementami wykonanymi na bazie 
ceramiki i bezwzględnie nie wolno ich myć.
Nie należy podejmować prób mycia 
wnętrza tłumika od wylotu tłumika lub od 
obudowy wtryskiwacza poprzez usunięcie 
wtryskiwacza mocznika.
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Czyszczenie filtra układu wydechowego
Filtr układu wydechowego zatrzymuje sadzę 
pochodzącą ze spalin i obniża wartości emisji. Dzięki 
operacji czyszczenia filtra układu wydechowego, 
którą można wykonywać automatycznie lub ręcznie, 
sadza zatrzymana w filtrze spalane jest w regularnych 
odstępach czasu, dzięki czemu filtr jest opróżniany 
zanim się zapełni i zatka. Podczas tej operacji spaliny 
są podgrzewane przez silnik, a sadza zostaje spalona.
Kierowca jest informowany o czyszczeniu filtra układu 
wydechowego pojazdu za pomocą komunikatów 
wyświetlanych na tablicy wskaźników. Szczegółowe 
objaśnienia podano w kolejnym rozdziale.

OSTRZEŻENIE
Ponieważ temperatura gazów spalinowych podczas 
czyszczenia filtra układu wydechowego jest wysoka 
należy upewnić się, czy pojazd nie znajduje się w 
miejscu, w którym znajdują się materiały palne 
(sucha trawa, liście), łatwopalne i wybuchowe, ani w 
zamkniętej przestrzeni. W przeciwnym razie zachodzi 
ryzyko pożaru.

OSTRZEŻENIE
Czyszczenia układu wydechowego pojazdu nie  
powinno być wykonywane w miejscach takich 
jak miejsca załadunku i rozładunku materiałów 
niebezpiecznych albo stacje paliw.  W razie potrzeby 
należy włączyć blokowanie czyszczenia filtra układu 
wydechowego za pomocą przycisku zapobiegania 
czyszczeniu filtra układu wydechowego.

OSTRZEŻENIE
Podczas czyszczenia filtra układu wydechowego 
i zaraz po jego czyszczeniu może wydobywać się 
metaliczny zapach lub odgłosy trzasków od strony 
wydechowej.
Automatyczne czyszczenie filtra układu 
wydechowego
Żądanie czyszczenia filtra układu wydechowego jest 
automatycznie określane na podstawie ilości sadzy 
zgromadzonej w filtrze, przebiegu pojazdu, ilości 
zużytego paliwa i czasu pracy silnika.
W takim przypadku czyszczenie filtra układu 
wydechowego rozpoczyna się automatycznie. 
Podczas automatycznego procesu czyszczenia 
filtra, na tablicy rozdzielczej powinien być 
wyświetlany zielony symbol czyszczenia filtra układu 
wydechowego. Gdy wyświetlany jest ten symbol, 
pojazd należy prowadzić normalnie.

OSTRZEŻENIE
Gdy kierowca zobaczy symbol czyszczenia filtra 
układu wydechowego powinien on kontynuować 
jazdę normalnie. Nie ma potrzeby, aby zatrzymywać 
pojazd i czekać.

OSTRZEŻENIE
Stopień zapełnienia filtra układu wydechowego 
pokazany jest na wykresie dostępnym na ekranie 
„Informacje o układzie wydechowym”. Za pomocą 
tej grafiki, której przykład przedstawiono poniżej, 
można monitorować ilość sadzy w filtrze układu 
wydechowego. Gdy na grafice osiągnięte zostanie 
100%, pojazd automatycznie rozpocznie operację 
czyszczenia filtra układu wydechowego, a sadza 
wewnątrz filtra zostanie spalona.

Gdy wskaźnik zapełnienia filtra układu wydechowego 
przekroczy 100%, migać zacznie 9. poziom grafiki. 
W tym przypadku można kontynuować normalną 
eksploatację pojazdu. Opcjonalnie, można wykonać 
ręczne czyszczenie filtra układu wydechowego w 
swoim pojeździe.
Po zapełnieniu ostatniego poziomu na grafice, 
zaczynają migać ostatnie 2 poziomy grafiki. W 
takim przypadku pojazd nie jest w stanie wykonać 
automatycznego czyszczenia filtra układu 
wydechowego w celu jego ochrony. Należy jak 
najszybciej przeprowadzić ręczne czyszczenie filtra 
wydechowego. Jeśli po ręcznym czyszczeniu filtra 
wydechowego grafika nie schodzi poniżej 10. poziomu, 
należy udać się z pojazdem do serwisu.

Informacje o układzie 
wydechowym

Przykład grafiki 

OSTRZEŻENIE
Gdy filtr układu wydechowego osiągnie określony 
stopień zapełnienia, należy rozpocząć automatyczne 
czyszczenie filtra, a sadza wewnątrz filtra powinna 
zostać spalona w wysokiej temperaturze. Osiągnięcie 
przez spaliny wysokich temperatur może być trudne, 
a powtórzenie automatycznego czyszczenia filtra 
może być wymagane w pojazdach, które są używane 
z niewielkimi obciążeniami, częstym uruchamianiem 
i zatrzymywaniem, pracują na biegu jałowym przez 
długi czas i są używane na krótkich dystansach (np. 
pojazdy budowlane, betoniarki samochodowe).

Czyszczenie filtra układu wydechowego
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Czyszczenie filtra układu wydechowego

Jeśli pojazd wykonuje automatyczne czyszczenie 
filtra układu wydechowego 2 razy (lub więcej) 
tego samego dnia, zaleca się wykonanie ręcznego 
czyszczenia filtra układu wydechowego.
Ręczne czyszczenie filtra układu 
wydechowego

Przycisk na konsoli środkowej, pokazany powyżej 
czerwoną strzałką, jest przyciskiem ręcznego 
czyszczenia filtra układu wydechowego. Za 
pomocą tego przycisku można wykonać ręczne 
czyszczenie filtra układu wydechowego pojazdu.

OSTRZEŻENIE
Podczas ręcznego czyszczenia filtra układu 
wydechowego temperatura spalin będzie 
wysoka, dlatego należy zapewnić, aby pojazd 
nie znajdował się w zamkniętej przestrzeni, a 
spaliny nie miały kontaktu z żadnymi materiałami 
palnymi, łatwopalnymi lub wybuchowymi.
Przed rozpoczęciem ręcznego czyszczenia filtra 
układu wydechowego należy upewnić się, czy 
spełnione zostały następujące warunki.

 Prędkość pojazdu musi wynosić „0”.
 Musi być włączony hamulec postojowy.
 Musi być wybrany bieg jałowy.

 Nie wolno wciskać pedałów gazu, hamulca i 
sprzęgła.

 WOM nie może być aktywny.
 Temperatura płynu chłodzącego silnika 

powinna wynosić powyżej „40”.
 Nie może być żadnych kodów błędów, które 

uniemożliwiają czyszczenie filtra układu 
wydechowego.
Po upewnieniu się, że powyższe warunki 
zostały spełnione:

 Przytrzymać wciśnięty przycisk ręcznego 
oczyszczania filtra układu wydechowego 
przez 3 sekundy.

Po tej operacji należy sprawdzić, czy pojazd 
ma odpowiednie warunki do czyszczenia 
filtra i rozpocząć ręczne czyszczenie filtra. 
Gdy rozpoczyna się czyszczenie filtra układu 
wydechowego, na tablicy rozdzielczej 
wyświetlany jest symbol czyszczenia filtra układu 
wydechowego oraz ostrzeżenie informujące, 
że „Filtr układu wydechowego jest czyszczony”. 
Jeśli nie są spełnione warunki konieczne do 
czyszczenia filtra układu wydechowego, pojawia 
się ostrzeżenie „Conditions not suitable for 
exhaust filter cleaning” („Warunki nieodpowiednie 
do czyszczenia filtra układu wydechowego”). 
W przypadku otrzymania ostrzeżenia „Warunki 
nieodpowiednie do czyszczenia filtra układu 
wydechowego” należy ponownie sprawdzić 
powyższe warunki. Po uruchomieniu ręcznego 
czyszczenia filtra układu wydechowego, obroty 
silnika pojazdu zwiększą się automatycznie. 
Operacja jest kontynuowana w sposób opisany 
poniżej:

 Nagrzewanie 1 - 1200 obr./min przez 1 minutę 

(minimum)
 Nagrzewanie 2 - 1800 obr./min przez 2 

minuty (minimum)
 Tryb czyszczenia filtra - 1800 obr./min 

przez 15 minut (minimum) - 45 minut 
(maksimum)

 Tryb chłodzenia 1 - 1200 obr./min przez 3 
minuty (maksimum)

OSTRZEŻENIE
Czas pozostały do końca ręcznego czyszczenia 
filtra układu wydechowego można monitorować 
na podstawie komunikatu na tablicy rozdzielczej. 
Jak widać na poniższym przykładzie, czas 
pozostały do zakończenia czyszczenia filtra 
układu wydechowego jest wyświetlany w 
minutach.

Informacja

Czyszczenie filtra 
układu wydechowego 
w toku.
Pozostało: 25 min

Przykładowy komunikat

OSTRZEŻENIE
Czas trwania czyszczenia filtra układu 
wydechowego może się zmieniać w zależności 
od ilości sadzy w filtrze i czasu nagrzewania. Tryb 
czyszczenia filtra może trwać od minimum 20 
minut do maksimum 45 minut, w zależności od 
ilości sadzy.
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Po zakończeniu ręcznego czyszczenia filtra 
układu wydechowego obroty silnika ponownie 
zmniejszą się do obrotów biegu jałowego. 
Operację czyszczenia można przerwać naciskając 
pedał przyspieszenia, hamulca lub sprzęgła 
albo trzymając wciśnięty przez 3 sekundy 
przycisk blokowania czyszczenia filtra układu 
wydechowego. W takim przypadku pojazd 
powinien zmniejszyć prędkość obrotową silnika 
się do normalnej prędkości na biegu jałowym. 
Szczegółowe informacje na temat przycisku 
blokowania czyszczenia filtra układu wydechowego 
znajdują się w odpowiednim rozdziale.

OSTRZEŻENIE
Ponieważ podczas ręcznego czyszczenia filtra 
układu wydechowego temperatura spalin jest 
wysoka, a prędkość pojazdu wynosi „0”, tablica 
wskaźników może wyświetlać ostrzeżenie „High 
exhaust gas temperature, please pay attention 
during parking” („Wysoka temperatura spalin, 
należy zachować ostrożność podczas postoju”). 
Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące tego 
ostrzeżenia znajduje się w rozdziale dotyczącym 
ostrzeżeń.
Uniemożliwienie czyszczenia filtra układu 
wydechowego

Przycisk na konsoli środkowej, pokazany powyżej 
czerwoną strzałką, jest przyciskiem blokowania 
czyszczenia filtra układu wydechowego. Za 
pomocą tego przycisku można uniemożliwić 
czyszczenie filtra układu wydechowego pojazdu. 
Jeżeli kierowca uniemożliwi czyszczenie filtra 
układu wydechowego, na tablicy rozdzielczej 
pojawia się ostrzeżenie „Exhaust filter cleaning 
is prevented by the driver’ („Czyszczenie filtra 
układu wydechowego uniemożliwione przez 
kierowcę”). Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące 
tego ostrzeżenia znajduje się w rozdziale 
dotyczącym ostrzeżeń.

OSTRZEŻENIE
W przypadku długotrwałego blokowania 
czyszczenia filtra układu wydechowego za 
pomocą przycisku zapobiegającego czyszczeniu 
filtra wydechowego, filtr może zapełnić się 
sadzą i zatkać. Gdy na tablicy rozdzielczej 
pojawi się ostrzeżenie „Jeśli możliwe należy 
usunąć blokowanie czyszczenia filtra układu 
wydechowego”, blokadę należy je usunąć i 
jak najszybciej przeprowadzić czyszczenie 
filtra. Szczegółowe informacje na temat tego 
ostrzeżenia można przeczytać w rozdziale 
dotyczącym ostrzeżeń.

OSTRZEŻENIE

Przycisk blokowania czyszczenia filtra układu 
wydechowego ma na celu uniemożliwienie 
czyszczenia filtra w każdym przypadku, gdy 
pojazd znajduje się w pobliżu materiału palnego, 
łatwopalnego lub wybuchowego.
Aby włączyć blokadę czyszczenia filtra układu 
wydechowego:

 Przytrzymać przycisk blokowania 
czyszczenia filtra układu wydechowego 
przez 3 sekundy.

Gdy blokada jest aktywna, na tablicy rozdzielczej 
wyświetlany jest tekst „Czyszczenie filtra układu 
wydechowego uniemożliwione przez kierowcę”.
Aby anulować blokadę czyszczenia filtra układu 
wydechowego:

 Przytrzymać przycisk blokowania 
czyszczenia filtra układu wydechowego 
przez 3 sekundy, lub

 Przytrzymać przycisk ręcznego czyszczenia 
filtra układu wydechowego przez 3 sekundy 
(spowoduje to rozpoczęcie ręcznego 
czyszczenia filtra wydechowego), lub

 Wyłączyć silnik pojazdu, a następnie 
uruchomić go ponownie.

Potwierdzeniem zniesienia blokady czyszczenia 
jest niewyświetlanie na tablicy rozdzielczej 
ostrzeżenia „Czyszczenie filtra układu 
wydechowego uniemożliwione przez kierowcę”.

Czyszczenie filtra układu wydechowego
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Pojazdy Ford z systemem emisji spalin 
spełniającym wymagania norm Euro 5 lub 
Euro 6 wyposażone są w układ mocznika.

Układ mocznika służy do selektywnej redukcji 
katalitycznej, w której ze spalin usuwane są 
gazy NOx, szkodliwe dla środowiska i zdrowia 
ludzkiego.

DEF (roztwór wodny mocznika):

Układ mocznika działa poprzez rozpylanie 
roztworu mocznika do spalin. Roztwór 
mocznika stosowany w układzie mocznika 
określony jest w normach DIN 70070 i ISO 
22241-1.

Pojazdy Ford z systemem emisji spalin 
spełniającym wymagania norm Euro 5 lub 
Euro 6 wyposażone są w zbiorniki mocznika o 
pojemności 55 lub 75 litrów.

OSTRZEŻENIE

Nie wyłączać wyłącznika pojazdu przez 
60 sekund po zatrzymaniu silnika pojazdu, 
aby umożliwić powrót do zbiornika 
mocznika pozostałego w układzie. Mocznik 
pozostawiony w układzie może uszkodzić 
elementy układu mocznika wskutek 
zamarznięcia w niskich temperaturach.

OSTRZEŻENIE

Układ mocznika jest wrażliwy na 
zanieczyszczenia.

Wskaźnik mocznika

Ważne punkty:

Zachować szczególną ostrożność przy 
czyszczeniu.

Układ mocznika jest wrażliwy na zabrudzenia, 
kurz i zanieczyszczenia. Podczas napełniania 
mocznikiem uważać, aby do zbiornika 
na mocznik nie dostał się brud, kurz lub 
zanieczyszczenia.
Należy zwrócić uwagę, aby nie dopuścić do 
przedostania się zanieczyszczeń do zbiornika. 
Przed otwarciem zbiornika przetrzeć brud 
i błoto wokół otworu zbiornika i klapki 
wlewu. Roztwór mocznik należy wlewać 
bezpośrednio z opakowania (pojemnika).
Jeśli używa się lejka należy zadbać, aby 
był on czysty. Nie należy używać lejków 
zanieczyszczonych paliwem.

W przypadku używania lejka do napełniania 
mocznika, należy używać osobnego, czystego 
lejka. Do nalewania mocznika nie należy 
używać lejków zanieczyszczonych olejem 
napędowym.

Układ mocznika
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Nie napełniać zbiornika mocznika żadnym 
innym materiałem niż mocznik.
Zbiornik napełniać wyłącznie płynem adBlue 
zgodnym z normą DIN 70070 / ISO 22241-1.

• Nie napełniać zbiornika olejem napędowym.
• Nie należy dodawać wody do zbiornika, aby 

podnieść poziom mocznika.

Jakość stosowanego paliwa i oleju 
silnikowego ma wpływ na układ mocznika.

a) Zawartość siarki w paliwie
Paliwo o niskiej jakości ma wysoką zawartość 
siarki. Siarka może spowodować niedrożność 
katalizatora, który jest elementem układu SCR. 
Należy używać wyłącznie paliwa EuroDiesel.

b) Olej silnikowy
Olej o niskiej jakości i/lub niewłaściwej lepkości 
zwiększa ilość oparów oleju w spalinach. Może 
to spowodować niedrożność katalizatora.

Katalizator jest elementem, którego nie można 
ani czyścić ani serwisować.
W przypadku zablokowania tłumik wydechowy 
trzeba wymienić w całości. Należy zwracać 
uwagę na jakość stosowanego mocznika, 
paliwa i oleju silnikowego oraz starannie 
przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących 
układu mocznika, aby uniknąć uszkodzeń 
powodujących wysokie koszty napraw.
Jeśli temperatura spalin jest stale niska 
(autobusy, samochody dostawcze), wydajność 
układu mocznika może być mniejsza i może 
dojść do wydostawania się amoniaku.
W przypadku ciągle wyczuwalnego zapachu 
amoniaku należy skontaktować się ze stacją 
obsługi.

 Użytkownik powinien przedsięwziąć 
następujące środki ostrożności, aby zapobiec 
usterkom i uszkodzeniom tego układu.
W przeciwnym razie wszelkie występujące 
usterki będą rozpatrywane jako nie wchodzące 
w zakres gwarancji, a Ford Otosan nie przyjmie 
za nie odpowiedzialności!

 Należy wziąć pod uwagę przepisy 
prawa dotyczące zapobiegania wypadkom!

OSTRZEŻENIE

Spaliny osiągają bardzo wysokie temperatury 
podczas regeneracji lub podczas eksploatacji 
z dużym obciążeniem. Wysoka temperatura 
spalin sygnalizowania jest na tablicy 

ostrzegawczej pojazdu kontrolką „HES” .
Wyłączenie pojazdu podczas świecenia się 
tej kontrolki może spowodować uszkodzenie 
elementów układu mocznika.

Średnie zużycie mocznika
13 L 

480 KM
13 L 

420 KM
13 L 

420 KM
Stosunek ilości mocznika do ilości 

paliwa
Euro V 6-9% 6-9% 6-9%
Euro VI 1,5* 1,1* 0,7*

* Średnie wartości zużycia mocznika 
są obliczane na podstawie wyników 
badań pojazdu przy użyciu hamulca 
dynamometrycznego. Wartości te mogą się 
różnić w zależności od warunków obciążenia 
pojazdu, warunków otoczenia (temperatura 
i ciśnienie powietrza atmosferycznego, 
wilgotność względna), jakości silnika i 
mocznika.

Układ mocznika
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Układ mocznika

OSTRZEŻENIE

W przypadku użycia niewłaściwego mocznika 
lub paliwa, albo gdy układ mocznika przestaje 
działać z powodu zanieczyszczeń w układzie 
mocznika, zaświeci się lampka „MIL” na zestawie 
wskaźników, a moc silnika zostanie zmniejszona 
przez sterownik silnika, ponieważ niemożliwe jest 
osiągnięcie docelowych wartości emisji. 

W celu uniknięcia ryzyka wypadku lub problemu, 
zaleca się dolewanie mocznika, zanim jego 
ilość spadnie poniżej określonego poziomu 
krytycznego.

Moc silnika zostanie zmniejszona o 40% przez 
sterownik silnika natychmiast po wyczerpaniu 
się całego mocznika w zbiorniku mocznika w 
pojeździe o poziomie emisji Euro 5. Wysokie 
temperatury, które mogą wystąpić na 
wtryskiwaczu mocznika w tym okresie, mogą 
spowodować wadliwe działanie tego elementu.

Moc silnika zostanie zmniejszona o 25% 
przez sterownik silnika jeśli poziom mocznika 
w zbiorniku mocznika spadnie poniżej 3% w 
pojeździe o poziomie emisji Euro 6. Jeśli poziom 
mocznika wynosi 0%, prędkość pojazdu jest 
ograniczana przez sterownik do 20 km/h.

Ostrzeżenie na zestawie 
wskaźników

Wskaźnik na zestawie wskaźników Poziom zachęty

EURO6 EURO5 EURO5/EURO6 EURO6 EURO5

Niski poziom 
mocznika

Niski 
poziom 

mocznika
Naprawić Brak aktywnej 

zachęty
Brak aktywnej 

zachęty

Niski poziom 
mocznika

Niski 
poziom 

mocznika
Naprawić Brak aktywnej 

zachęty
Brak aktywnej 

zachęty

Dolać 
mocznik

Niski 
poziom 

mocznika
Miganie Brak aktywnej 

zachęty
Brak aktywnej 

zachęty

Dolać 
mocznik

Dolać 
mocznik Miganie

Zachęta aktywna 
– 75% redukcja 

momentu 
obrotowego

Brak aktywnej 
zachęty

Dolać 
mocznik

Dolać 
mocznik Miganie

Wysoki poziom 
zachęty aktywny 
– Maks. prędkość 
pojazdu 20 km/h

Zachęta 
aktywna – 

60% redukcja 
momentu 

obrotowego
Ograniczenia stosowane ze względu na 
zmniejszenie ilości/wyczerpanie mocznika, jak 
określono powyżej, zostaną zniesione po dolaniu 
mocznika.
W celu zmniejszenia emisji spalin w pojeździe 
używany jest roztwór mocznika zgodny z 
normami DIN70070/ ISO22241.
Ponieważ ilość tego roztworu z czasem 
zmniejszy się, należy sprawdzić poziom roztworu 
mocznika w pojeździe na podstawie wskaźnika 
poziomu mocznika na tablicy rozdzielczej i dolać 
mocznik, zanim wyczerpie się on całkowicie.

Korzystanie z tego rozwiązania jest 
wymagane prawem, a w przypadku 
niestosowania się do tego wymogu mogą 
być stosowane kary.
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Bieżniki opon

Minimalna głębokość bieżnika opon jest 
określona prawem. Należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w danym kraju.

Ze względów bezpieczeństwa opony trzeba 
wymienić przed osiągnięciem zalecanej przez 
prawo minimalnej głębokości bieżnika.

OSTRZEŻENIE

Zbyt niski bieżnik opony może powodować 
utratę przyczepności przy dużych 
prędkościach w przypadku deszczu lub 
błota śniegowego. W takich warunkach 
można stracić panowanie nad pojazdem i 
spowodować wypadek.

Stan opon
Stan opon należy sprawdzać regularnie co 
2 tygodnie i przed każdą dłuższą podróżą. 
Kontrola taka powinna być wykonana pod 
kątem:
- Uszkodzenia zewnętrznego,
- Pęknięć i wybrzuszeń opon,
- Materiału obcy w bieżniku opony,
- Nieregularnego zużycia bieżnika.

OSTRZEŻENIE

Należy pamiętać, że zewnętrzne uszkodzenia, 
wybrzuszenia i pęknięcia opon mogą 
spowodować wystrzał opony. Może to 
doprowadzić do wypadku.

OSTROŻNIE

Nie należy jednocześnie montować opon 
radialnych i diagonalnych na kołach 
samochodu.
Należy stosować ten sam typ opon po obu 
stronach tej samej osi. Nie należy używać 
opon radialnych na przednich osiach, 
jeżeli opony tylne są typu diagonalnego. 
Niewłaściwa konserwacja kół może być 
wyjątkowo niebezpieczna.
Należy ściśle stosować się do poniższych 
instrukcji.
- Prób wymiany opon nie powinny 

podejmować osoby nie znające 
wymaganych narzędzi. Zawsze należy 
postępować zgodnie z instrukcjami.

- Przed demontażem zaworu należy 
całkowicie opróżnić opony z powietrza.

Dokładnie spuścić płyn.
- Nie należy pompować opon bez klatki 

ochronnej, z wyjątkiem normalnej regulacji 
ciśnienia.

- Ciśnienie w oponach należy zawsze 
sprawdzać na zimnym kole.

Przy pierwszym załadowaniu pojazdu z 
pełnym obciążeniem należy sprawdzić 
moment obrotowy nakrętki koła. (750 Nm +- 
50Nm dla kół przednich i tylnych). Nakrętki 
kół dociągać na przemian.

WAŻNE

1- Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nakrętki 
koła są zdejmowane i montowane z 
powrotem, nakrętki koła należy
sprawdzić po 50 km po wykonaniu tej 
operacji. Jeśli wartości momentu obrotowego 
nie są odpowiednie, nakrętki kół należy 
dokręcić do odpowiedniego momentu 
obrotowego.
2 - W przypadku użycia nowej lub nowo 
pomalowanej obręczy koła, dokręcić nakrętki 
koła po przejechani od 1000 do 5000 km.

Opony i obręcze kół
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Opony i obręcze kół

OSTROŻNIE

Przy pierwszym załadowaniu pojazdu z 
pełnym obciążeniem należy sprawdzić 
moment obrotowy nakrętek kół.

Należy okresowo sprawdzać ciśnienie w 
oponach, aby zapobiec ich nieregularnemu 
zużyciu.

Nie należy jednocześnie montować opon 
radialnych i diagonalnych na kołach 
samochodu. Należy stosować ten sam 
typ opon po obu stronach tej samej osi. 
Nie należy używać opon radialnych na 
przednich osiach, jeżeli opony tylne są typu 
diagonalnego. Niewłaściwa konserwacja 
kół może być wyjątkowo niebezpieczna.

Należy ściśle stosować się do poniższych 
instrukcji.

- Nie należy podejmować prób 
wymieniany opon, jeśli nie zna się 
wymaganych narzędzi. Zawsze należy 
postępować zgodnie z instrukcjami.

- Przed demontażem zaworu należy 
całkowicie opróżnić opony z powietrza. 

- Nie należy pompować opon bez klatki 
ochronnej, z wyjątkiem normalnej 
regulacji ciśnienia.

- Ciśnienie w oponach należy zawsze 
sprawdzać gdy koło jest zimne. 

Ciśnienie w oponach

Sprawdzić ciśnienie we wszystkich 
oponach łącznie z kołem zapasowym. 
Wszystkie opony powinny mieć określone 
ciśnienie, a głębokość bieżnika nigdy 
nie powinna być poniżej minimalnej 
dopuszczalnej wartości (6 mm). Należy 
również sprawdzić, czy opony nie są 
uszkodzone. Ciśnienie w oponach pojazdu 
należy regulować korzystając z tabeli 
„Ciśnienie w oponach”.

Starzenie się opon
- Starzenie się opon obniża ich 

przydatność eksploatacyjną i 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
Nawet nieużywane opony się starzeją.

- Opony należy wymienić zawsze, jeśli 
mają więcej niż 6 lat.

Uszkodzenia opon

Uszkodzenia opon są zwykle 
spowodowane takimi przyczynami jak:
- Starzenie się opon
- Materiał obcy
- Warunki użytkowania pojazdu
- Warunki atmosferyczne
- Olej, paliwo, smary itp. - Kontakt z 

materiałami
- Ocieranie o krawężniki 

Wymiana opon/kół

Koło zostało specjalnie tak 
zaprojektowane, aby zmaksymalizować 
jego walory estetyczne. Należy upewnić 
się, że sprzęt używany do wymiany 
opon nie uszkodzi powierzchni koła. W 
przypadku konieczności wymiany zaworu 
podczas operacji wymiany, należy upewnić 
się, czy zawór koła stopowego został 
wydany w stacji obsługi firmy Ford.

Konserwacja kół

Koła należy często czyścić. W ten sposób 
można najlepiej zachować ich walory 
estetyczne. Nigdy nie należy używać 
szczotek, szlifierek lub płynów o odczynie 
kwaśnym, które mogą powodować 
zarysowania na kole podczas czyszczenia. 
Wystarczy wilgotna, miękka szmatka i 
środki czyszczące powszechnie stosowane 
do czyszczenia pojazdów, ponieważ 
na powierzchni obręczy nałożony jest 
specjalny lakier transparentny.
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OSTRZEŻENIE

Koło jest specjalnie wypolerowane i 
pokryte przezroczystą warstwą ochronną, 
aby chronić jego połysk. Nigdy nie należy 
polerować koła ponownie. Polerowanie 
uszkodziłaby warstwę ochronną na 
powierzchni. W pojazdach z kołami 
ze stopów aluminium, przed zdjęciem 
nakrętek koła należy je zdjąć za pomocą 
szczypiec do nakrętek koła dostarczonych 
z narzędziami.

OSTRZEŻENIE

Należy przestrzegać zalecanego ciśnienia 
w oponach pojazdu.
Bardzo niskie ciśnienie w oponach może 
powodować wystrzał opony przy dużych 
prędkościach i obciążeniach.
Może to spowodować wypadek, a tym 
samym obrażenia innych osób.

OSTROŻNIE

Łańcuchy śniegowe należy montować 
tylko na zewnętrznych oponach pojazdu.

Zdjąć nasadki nakrętek kół za pomocą 
specjalnych szczypiec znajdujących się w 
skrzynce narzędziowej pojazdu do kół ze 
stopów aluminium.

Nie należy poodejmować próbo 
zdejmowania ich za pomocą ostrych 
przedmiotów, takich jak śrubokręty itp.

Należy okresowo sprawdzać ciśnienie w 
oponach, aby zapobiec ich nieregularnemu 
zużyciu.

Za wysokie Za niskie Prawidłowe 
ciśnienie w 

oponach

Niskie ciśnienie powoduje zużycie barku 
opony. Wysokie ciśnienie powoduje zużycie 
tylnych części opony.

Opony i obręcze kół
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Zmiana położenia kół

1. Oś

2. Oś

3. Oś

4. Oś

Powierzchnie kół pojazdu są specjalnie 
polerowane i pokrywane ochronnym 
lakierem transparentnym.
Koła należy używać wyłącznie w ich 
pierwotnej pozycji. Inne rozwiązanie polega 
na przestrzeganiu poniższej tabeli zamian.
Zamiana koła inna niż określona poniżej 
będzie powodować problemy z walorami 
estetycznymi.

OSTROŻNIE

Jak widać w tabeli, zmiana miejsca opon 
co 40.000 km wydłuży ich trwałość 
użytkową.

Opony i obręcze kół
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- Skontaktuj się z dealerem w celu wybrania właściwego rozmiaru podczas wymiany opony. 
- Ciśnienie w oponach należy zawsze sprawdzać na zimnym kole.

Opony i obręcze kół

CIŚNIENIE W OPONACH [Bar] 
Rozmiar 

opon Rim Indeks 
nośności Opony 6,0 6,25 6,5 6,75 7,0 7,25 7,5 7,75 8,0 8,25 8,5 8,6 8,75 9,00

295/60 R22,5 9.00X22.5 150/147
Pojedyncza - - - - - - - - - - - - - -
Podwójna - - 9000 - 10000 - 10500 - 11000 - 11600 - 12000 12300

315/60 R22,5 9.00X22.5 
154/148 Pojedyncza 5420 5600 5780 5955 6130 6305 6480 6650 6825 6990 7160 - 7330 7500
152/148 Podwójna - - - 10000 10300 10600 10800 - - 11600 12000 - 12300 12600

315/70R22,5 9,00x22,5 154/150
Pojedyncza 5420 5600 5780 5955 6130 6305 6480 6650 6825 6990 7160 - 7330 7500
Podwójna 9685 10005 10325 10640 10955 11270 11580 11890 12195 12450 12800 - - -

295/80 R22,5 9.00X22.5 152/148
Pojedyncza - - - - 6000 6200 6400 - 6700 6900 7100 - - -
Podwójna - - 10000 - 10700 11000 11400 11700 12000 12300 12600 - - -

315/80 R22,5 9.00X22.5 156/150
Pojedyncza - 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800 8000 - - -
Podwójna - 10400 10800 11100 11400 11800 12000 12400 12700 13000 13400 - - -

12R 22,5 9.00X22.5 152/148
Pojedyncza - - 5560 - 5950 - 6330 - 6720 - 7100 - - -
Podwójna - - 9880 - 10560 - 11240 - 11920 - 12600 - - -

13R22,5 9,00x22,5 156/150
Pojedyncza 6360 6540 6730 6910 7100 7280 7460 7640 7820 8000 -
Podwójna 10650 10960 11270 11580 11890 12200 12500 12800 13100 13400 -

12,00 R24 8,50x24 160/156
Pojedyncza 6750 6970 7190 7410 7630 7850 8070 8280 8490 8710 8920 9000  - -
Podwójna 12000 12390 12790 13180 13500 13960 14340 14720 15100 15480 15850 16000 - -
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TABLICA DIAGNOSTYCZNA
USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA USTERKI

Jeżeli pojazd zjeżdża na 
boki przy włączonych 
hamulcach

• Regulacja hamulców jest 
nieprawidłowa.
• Opony mają różne wartości ciśnienia.

Jeżeli przy swobodnej 
kierownicy pojazd ściąga w 
lewo lub w prawo

• Nieprawidłowa regulacja drążka 
kierowniczego poprzecznego (kąt 
zbieżności kół)
• Nieregularne zużycie opon
• Opony mają różne wartości ciśnienia

Jeśli kierowanie pojazdem 
sprawia trudność

• Opona jest niedopompowana.
• Pojazd jest nadmiernie obciążony.
• Należy skontrolować układ kierowniczy.

W przypadku nadmiernego 
luzu układu kierowniczego

• Łożyska kół poluzowały się.
• Przeguby kulowe są obluzowane.
• Tuleje są zużyte.
• Drążek kierowniczy poprzeczny jest 
luźny/zużyty.
• Przekładnie kierownicze lub łożyska są 
zużyte.

Jeśli zewnętrzna strona 
opony jest zużyta

• Zastosowano nadmierny kąt zbieżności 
kół skierowany na zewnątrz.

Jeśli wewnętrzna strona 
opony jest zużyta

• Zastosowano nadmierny kąt zbieżności 
skierowany do wewnątrz.

Jeśli zużyty jest bark opony • Ciśnienie w oponach jest niskie.
Jeśli zużyty jest spód opony • Ciśnienie w oponach jest wysokie.

TABLICA DIAGNOSTYCZNA
USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA USTERKI

Jeśli opony są zużyte po obu 
stronach

Pojazd jest eksploatowany z 
nadmiernym obciążeniem.
Zakręty są pokonywane z dużą 
prędkością.
Pojazd jest eksploatowany przy dużej 
prędkości.
Nie jest stosowany obrót koła.

Jeśli opona jest zużyta 
bardziej niż inna

• Wartość ciśnienia w zużytej oponie 
jest nieprawidłowa.
• Regulacja hamulców jest 
nieprawidłowa.
• Kąty zbieżności są nieprawidłowe.
• Amortyzatory są uszkodzone.
• Nie jest stosowany obrót koła.

Jeśli przednie koła mają 
nadmierne drgania

• Ciśnienie w oponach jest wysokie.
• Opony uległy spłaszczeniu.
• Wyważenie jest nieprawidłowe.
• Przeguby kulowe są zużyte.

Jeśli pojazd się trzęsie
• Ciśnienie w oponach jest wysokie.
• Opony uległy spłaszczeniu.
• Wyważenie jest nieprawidłowe.

Opony i obręcze kół
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Koło zapasowe i wymiana opon

Koło zapasowe znajduje się na podwoziu 
pojazdu. Ostrożnie opuścić koło zapasowe.
Należy podjąć niezbędne środki ostrożności, 
aby opona nie spadła na stopę.

Po zamontowaniu zabudowy właściciela 
pojazdu może przenieść koło zapasowe w 
dowolne miejsce na pojeździe.

Przed zamocowaniem przyczepy do pojazdu 
należy zdjąć górny uchwyt koła zapasowego.

Podnoszenie pojazdu na podnośniku

Podnośnik może być typu przekładniowego 
mechanicznego lub hydraulicznego. Przed 
podniesieniem pojazdu należy zaparkować 
go na równym podłożu i zaciągnąć hamulec 
postojowy.

Jeśli pojazd znajduje się na pochyłości i ma 
zostać podniesiony bez zaciągania hamulca 
postojowego, należy zaklinować wszystkie 
pozostałe koła.

Podnośnik powinien być umieszczony pod 
resorem piórowym jak pokazano na rysunku i 
musi być solidnie osadzony na ziemi.

OSTROŻNIE

Jeśli konieczne jest dostanie się pod 
pojazd uniesiony na podnośniku, zapewnij 
dodatkowe podparcie pod podstawami 
ramy. Podczas wymiany przebitej opony pod 
przednią osią może być za mało miejsca. 
Umieścić podnośnik pod resorami piórowymi 
w miejscu najbliższym osi, jeśli nie ma 
wystarczająco dużo miejsca.
Podczas podnoszenia pojazdu za pomocą 
podnośnika należy uważać, aby nie uszkodzić 
mechanizmów zwrotniczych. W razie 
potrzeby należy użyć drewnianych klocków. 
Podczas obniżania pojazdu należy sprawdzić, 
czy pod pojazdem nie znajduje się jakaś 
przeszkoda.

Nie należy podnosić pojazdu za ramiona 
podwozia.

W pojazdach o obniżonej wysokości jazdy:

Opony i obręcze kół
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Koło zapasowe i wymiana opon

Koło zapasowe znajduje się po lewej stronie 
podwozia w pojazdach z pojedynczym 
zbiornikiem paliwa.
Aby wyjąć koło zapasowe za pomocą klucza 
nr 24 należy odkręcić cztery śruby łączące je z 
uchwytem na skrzynce narzędziowej.
Koło zapasowe jest zawieszone na lince. 
Aby zwolnić linkę, na ramię obrotowe należy 
nałożyć klucz krzyżakowy. Obrócić klucz w 
lewo.

Montaż:
Przed zamontowaniem opony zapasowej 
należy sprawdzić linkę połączeniową. Linkę 
należy wymienić w przypadku jej uszkodzenia.
Podłączyć ponownie koniec linki do opony. 
Podnieść oponę kluczem sześciokątnym i 
dokręcić wszystkie nakrętki.

OSTROŻNIE

Ostrożnie opuścić oponę zapasową. Należy 
podjąć niezbędne środki ostrożności, aby 
opona nie spadła na stopę.

W pojazdach z dwoma zbiornikami paliwa 
koło zapasowe znajduje się na podwoziu.
Aby wyjąć koło zapasowe należy zdjąć osłonę 
boczną.

Przed zamocowaniem przyczepy do pojazdu 
należy zdjąć górny uchwyt koła zapasowego.

Opony i obręcze kół
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Mechanizm otwierający osłony bocznej

Panele osłony zwalnia się z zamków 
poprzez przesunięcie żółtych blokad 
zarówno po stronie przedniej jak i tylnej w 
kierunku 1.

Po zwolnieniu blokad osłona boczna 
przesuwa się na zewnątrz pojazdu w 
kierunku 2 i zostaje zwolniona z blokad.

Panel boczny przesuwa się do góry w 
kierunku 3 po zwolnieniu go z haków 
linowych po stronie przedniej i tylnej oraz 
zwolnieniu go z połączenia zawiasowego.

Opony i obręcze kół
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Przechylanie kabiny:

Niepodjęcie niezbędnych środków 
ostrożności i nieprzestrzeganie procedury 
podnoszenia kabiny, może spowodować 
wypadki śmiertelne.

Przed przystąpieniem do przechylenia 
kabiny:
• Sprawdzić, czy nikt nie stoi przed 

pojazdem.
• Upewnić się, czy przed pojazdem jest 

wystarczająca ilość miejsca.
• Sprawdzić, czy w pojeździe nie ma żadnych 

przedmiotów mogących swobodnie 
przemieszczać się. Twarde przedmioty 
mogą stłuc przednią szybę podczas 
spadania przy przechylaniu kabiny.

OSTROŻNIE

Pod kabiną, przed jej całkowitym 
przechyleniem, nie należy wykonywać 
żadnych czynności. Niesie to ze sobą ryzyko 
wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

OSTROŻNIE

Nie przechylać kabiny gdy pojazd stoi na 
pochyłości. Ponieważ nachylenie zbocza 
oddziałuje w sposób umożliwiający 
przesunięcie się kabiny w kierunku jej 
zamknięcia, może to spowodować zagrożenie 
dla osoby znajdującej się pod kabiną. 
Kabinę należy zawsze przechylać na równej 
powierzchni. Jeżeli warunki wymagają 
przechylenia kabiny na pochyłości, między 
kabiną a podwoziem należy umieścić 
element zabezpieczający.

OSTRZEŻENIE

Drzwi są ciężkimi elementami. Jeśli drzwi 
zostaną otwarte gdy kabina jest przechylona, 
ich nagłe otwarcie może spowodować 
poważne obrażenia. W razie konieczności 
otwarcia drzwi należy je otwierać powoli, 
podpierając od dolnej strony. Przed 
przechyleniem kabiny należy zawsze 
otworzyć maskę silnika.

Pojazdy nie wyposażone w łóżko

Siłownik przechylania kabiny znajduje się za 
błotnikiem po prawej stronie pojazdu.

Kabina kierowcy
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Samochody wyposażone w łóżko

Siłownik przechylania kabiny znajduje się 
za błotnikiem po prawej stronie pojazdu.

Za pomocą klucza znajdującego się w 
skrzynce narzędziowej pojazdu przechylić 
kabinę, a następnie ustawić ją z powrotem 
w pozycji do jazdy.

Aby użyć podnośnika, należy zdjąć 
określoną pokrywę.
1 - W pojazdach z ręcznie sterowanym 
siłownikiem przechylania kabiny:

Przechylanie kabiny:
a) Otworzyć maskę samochodu.

b) Unieść zatrzask na siłowniku 
przechylania kabiny w dół.

c) Za pomocą klucza krzyżakowego 
znajdującego się w skrzynce narzędziowej 
pojazdu obracać śrubę z łbem 
sześciokątnym na siłowniku w kierunku 
strzałki, aż do całkowitego przechylenia 
kabiny.

   Kabina kierowcy
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Kabina kierowcy

Przywrócenie kabiny do pozycji jazdy:

a) Obniżyć zatrzask na siłowniku 
przechylania kabiny w górę.

b) Za pomocą klucza krzyżakowego 
znajdującego się w skrzynce narzędziowej 
pojazdu obracać śrubę z łbem 
sześciokątnym na siłowniku.

c) Jeżeli po wejściu do pojazdu na 
wyświetlaczu świeci się ostrzeżenie , 
oznacza to, że kabina nie jest prawidłowo 
zablokowana. Należy to sprawdzić.

OSTROŻNIE

Całkowicie otworzyć i zamknąć na kabinie 
zatrzask 
siłownika przechylania kabiny podczas 
przechylania i ustawiania kabiny z 
powrotem do pozycji do jazdy. Nie 
przechylać kabiny ani nie ustawiać jej 
z powrotem w pozycji do jazdy, jeśli 
zatrzask ten jest w pozycji półotwartej lub 
półzamkniętej.
W przeciwnym razie może dojść do 
uszkodzenia siłownika przechylania kabiny.
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Pojazdy z siłownikiem elektrycznym 
przechylania kabiny (opcja)
Przechylanie kabiny:

1) Unieść zatrzask na siłowniku przechylania 
kabiny w dół.

2) Przytrzymać wciśnięty żółty przycisk.
Aby uruchomić układ podnoszenia kabiny 
kierowcy, wyłącznik zapłonu powinien 
znajdować się w pozycji 2, należy włączyć 
hamulec postojowy i przełączyć bieg na 
jałowy.

Przywrócenie kabiny do pozycji jazdy:

1) Obniżyć zatrzask na siłowniku przechylania 
kabiny w górę.

2) Przytrzymać wciśnięty żółty przycisk, 
jeżeli po wejściu do pojazdu na wyświetlaczu 

świeci się ostrzeżenie , co oznacza to, 
że kabina nie jest prawidłowo zablokowana. 
Należy to sprawdzić.

DIAGNOSTYKA:
W przypadku ręcznie sterowanych 
siłowników przechylania:
Kabiny nie można przechylić.
Sprawdzić pozycję zatrzasku na siłowniku 
przechylania.
Powinien on być ustawiony w kierunku 
przechylania.
• Siłownik przechylania pełni również rolę 

zbiornika oleju hydraulicznego. Otworzyć 
pokrywę po oczyszczeniu obszaru wokół 
górnej pokrywy. Sprawdzić palcem, 
powinien on dotknąć oleju.

• Sprawdzić po kątem wycieków oleju 
w siłowniku przechylania, wężach, 
przewodzie hydraulicznym podnoszenia.

• Należy udać się do autoryzowanego 
dealera Ford Trucks.

W przypadku siłowników elektrycznych 
przechylania kabiny:
Kabiny nie można przechylić.
• Sprawdzić pozycję zatrzasku na siłowniku 

przechylania. Powinien on być ustawiony w 
kierunku przechylania.

• Nacisnąć żółty przycisk na siłowniku 
przechylania.

• Sprawdzić bezpiecznik siłownika 
przechylania.

• Sprawdzić po kątem wycieków oleju 
w siłowniku przechylania, wężach, 
przewodzie hydraulicznym podnoszenia.

• Należy udać się do autoryzowanego 
dealera Ford Trucks.

   Kabina kierowcy
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Zarządzanie silnikiem odbywa się za 
pomocą najnowocześniejszego sterownika 
elektronicznego.

OSTROŻNIE

Przed przystąpieniem do spawania na 
pojeździe należy wyjąć wtyki sterownika 
elektronicznego. W przeciwnym razie 
istnieje ryzyko trwałego uszkodzenia 
sterownika elektronicznego. Operacje 
spawania powinny być wykonywane 
przy wyłączonym wyłączniku głównym.

Docieranie

Nie ma potrzeby wykonywania specjalnych 
czynności w okresie docierania silnika.
Prowadzić pojazd na odpowiednim biegu 
tak, aby tachometr zawsze pozostawał w 
zielonej strefie.

Codzienne kontrole

• Codziennie należy sprawdzać poziom 
chłodziwa. Jeśli poziom jest minimalny 
lub niższy, należy dolać 50% wody 
destylowanej i 50% mieszanki płynu 
zapobiegającego zamarzaniu (WSS 
M97B44 D).

• Sprawdzić poziom płynu hydraulicznego 
układu hamulcowego. Jeśli poziom ten 
jest minimalny lub niższy, dolać płynu 
hydraulicznego.

• Sprawdzić poziom płynu do 
spryskiwaczy, dolać czystą wodę, jeśli 
jego poziom jest za niski.

• Wykonać ogólną kontrolę pod kątem 
wycieków oleju lub cieczy.

• Sprawdzić działanie hamulca głównego 
i postojowego.

• Całkowicie spuść wodę i olej zebrane 
w zbiornikach powietrza przez 
wyciągnięcia pierścienia spustowego.

Silnik
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Cotygodniowe kontrole:
• Sprawdzić poziomu oleju w silniku.
• Sprawdzić ciśnienie w oponach (na 

zimno), głębokość bieżnika i stan opon 
pod kątem uszkodzeń.

• Sprawdzić poziom płynu hydraulicznego 
sprzęgła, dolać jeśli poziom ten jest 
obniżony.

• Sprawdzić zużycie okładzin szczęk 
hamulca patrząc przez otwór kontrolny 
okładziny.

• Nasmarować platformę połączeniową 
naczepy.

Comiesięczne kontrole
•  Sprawdzić poziom płynu w układzie 

wspomagania kierownicy.

Kontrola poziomu oleju silnikowego

Poziom oleju silnikowego należy 
kontrolować co tydzień. Wskaźnik 
bagnetowy poziomu oleju silnikowego 
znajduje się po prawej stronie pojazdu.
• Zaparkować pojazd na równej 

powierzchni. Wyłączyć zapłon, włączyć 
hamulec postojowy i podjąć niezbędne 
środki ostrożności.

• Odczekać 10 minut, aby umożliwić 
spłynięcie oleju do miski olejowej.

• Przechylić kabinę.
• Wyciągnąć wskaźnik bagnetowy.
• Wskaźnik wytrzeć czystą, niestrzępiącą 

się ściereczką, włożyć go z powrotem na 
miejsce i zamocować.

• Poziom oleju musi się mieścić pomiędzy 
znakami MIN i MAX. Różnica pomiędzy 
znakami „MIN” i „MAX” na wskaźniku 
bagnetowym wynosi 15 litrów.

OSTROŻNIE

Używać wyłącznie oleju silnikowego o 
specyfikacji zatwierdzonej przez Ford 
Otosan. Użycie niewłaściwego oleju do 
silnika może spowodować poważne i 
kosztowne usterki.

Silnik

MIN.
MAX.



KONSERWACJA I SERWIS

5

- 177 -

Silnik

Dolać olej, jeśli poziom jest poniżej MIN. Korek 
wlewu oleju silnikowego znajduje się na pokrywie 
głowicy cylindrów. Przed otwarciem korka 
należy wytrzeć miejsce w jego pobliżu. Należy 
zwrócić uwagę na czystość, jeśli używa się takich 
przyrządów jak pojemnik pomiarowy, lejek itp.

Wartość zużycia paliwa:
Zużycie oleju w silniku pomiędzy dwoma 
przeglądami zależy bezpośrednio od warunków 
pracy pojazdu (załadunek i rozładunek, krótki 
dystans, jakość paliwa, jakość oleju silnikowego). 
W normalnych warunkach eksploatacji 
dopuszczalne jest zużycie oleju silnikowego 
do 0,8 l / 1.000 km pomiędzy przeglądami. Te 
wartości zużycia mogą się różnić w trudnych 
warunkach eksploatacyjnych.

Dolewanie płynu
Gdy poziom oleju silnikowego zostanie obniżony 
do poziomu krytycznego, na tablicy rozdzielcze 
pojawi się czerwone ostrzeżenie „Niski poziom 
oleju silnikowego” . W takim przypadku olej 
silnikowy należy uzupełnić do wymaganego 
poziomu przez dolanie oleju silnikowego w ciągu 
maksymalnie 500 km. Zalecamy, aby operacje 
uzupełniania oleju silnikowego były wykonywane 
u autoryzowanych dealerów Ford Otosan.

OSTROŻNIE

Nie wymieniać filtrów silnika i nie ingerować  
w ich połączeniach, gdy wyłącznik zapłonu 
znajduje się w pozycji 2.
Ważne punkty:
1. Po zapaleniu się kontrolki ostrzegawczej, 

brak oleju w silniku wynosi około 15 litrów. 
Olej należy dolewać do momentu, gdy 
poziom zaobserwowany na bagnecie 
znajdzie się pomiędzy znakami MIN i 
MAX. Olej należy dolewać stopniowo i w 
sposób kontrolowany. Uruchomić silnik 
na kilka minut po każdej operacji dolania 
oleju. Zatrzymać silnik, odczekać 10 minut i 
sprawdzić poziom oleju w silniku za pomocą 
wskaźnika bagnetowego oleju.

2. Nie należy dolewać więcej oleju niż jest to 
wymagane. Nadmiar oleju silnikowego może 
powodować usterki, takie jak pogorszenie 
stanu uszczelek, nadmierne nagrzewanie 
się, niedrożność katalizatora, wycieki oleju z 
różnych miejsc na silniku.

3. Oleje silnikowe mogą stracić swoje 
właściwości w przypadku mieszania olejów 
silnikowych o różnych specyfikacjach i 
różnych marek. 
Aby zapobiec kosztownym uszkodzeniom 
silnika nieobjętym gwarancją, zalecamy 
uzupełnianie oleju w silniku olejami tych 
samych marek i o tych samych parametrach, 
gdy dolanie oleju jest wymagane między 
dwoma przeglądami.

OSTROŻNIE

Gdy poziom oleju silnikowego zostanie obniżony 
do poziomu minimalnego, na wyświetlaczu 
pojawi się „kontrolka ostrzegawcza poziomu 
oleju silnikowego”.  

W takim przypadku:
1. Możliwe jest dojechanie do pierwszego 

postoju. Nie jest wymagane wzywanie 
pomocy drogowej.

2. Pojazd należy zaparkować na równym 
podłożu na miejscu postoju, włączyć 
hamulec postojowy i podjąć wymagane 
środki bezpieczeństwa.

3. Po odczekaniu przez 75 minuty przy 
wyłączonym zapłonie, olej całkowicie 
spłynie do miski olejowej pojazdu.

4. Bez włączania zapłonu/silnika kabinę 
należy być odchylić i zmierzyć poziom oleju 
za pomocą wskaźnika bagnetowego oleju 
silnikowego.
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Po dokonaniu pomiaru:

a. Jeśli poziom oleju silnikowego nie jest 
poniżej poziomu MIN, a kontrolka 
ostrzegawcza poziomu oleju zostanie 
wyłączona po 75 minutach, należy 
jak najszybciej skierować pojazd do 
autoryzowanej stacji obsługi. Nie jest 
wymagane wzywanie pomocy drogowej.

b. Jeśli poziom oleju silnikowego jest poniżej 
poziomu MIN, należy dolać wymaganą ilość 
oleju silnikowego o specyfikacji podanej 
na. Kontrolka ostrzegawcza poziomu oleju 
powinna zgasnąć po odczekaniu 75 minut 
przy wyłączonym zapłonie. Również w tym 
przypadku nie jest wymagane pomocy 
drogowej.

OSTROŻNIE

Nadmierna ilość oleju jest szkodliwa dla 
silnika. Może to spowodować przegrzanie 
silnika, uszkodzenie uszczelek i wycieki 
oleju z kilku punktów silnika.

Może również spowodować zatkanie porów 
katalizatora spalin.

Zalecamy, aby przegląd pojazdu 
został wykonany przez specjalistów u 
autoryzowanych dealerów Ford Otosan.

Ciśnienie oleju silnikowego i poziom 
oleju są sprawdzane przez czujniki, a w 
przypadku wystąpienia nieprawidłowości 
kierowca jest informowany za pomocą 
kontrolki ostrzegawczej.

 Niskie ciśnienie oleju silnikowego
Wyłączyć silnik. Skontaktować się z 
autoryzowanego dealera Ford Trucks.

 Niski poziom oleju silnikowego
Odchylić kabinę i sprawdzić poziom oleju w 
silniku za pomocą wskaźnika bagnetowego 
oleju.

 Osiągnięty został przedział czasowy 
na przegląd pod kątem oleju silnikowego
Udać się z pojazdem jak najszybciej do 
autoryzowanego dealera Ford Trucks w celu 
dokonania kontroli oleju.

 Ostrzeżenie dotyczące temperatury 
płynu chłodzącego silnika 

Informuje to kierowcę o przegrzaniu się silnika. 
Natychmiast zatrzymać pojazd, uruchomić 
silnik i pozwolić mu na pracę na biegu jałowym 
przez kilka minut. Sprawdzić, czy nie ma 
wycieków płynu chłodzącego. Wyłączyć 
silnik, jeśli temperatura płynu chłodzącego nie 
spada. Sprawdzić pasek napędowy pompy 
wodnej, wentylator i osłonę oraz poziom 
płynu chłodzącego (patrz Poziom płynu 
chłodzącego silnika). Skontaktować się z 
autoryzowanym dealerem.

Silnik
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 Nieprawidłowe działanie silnika i 
układu napędowego

Oznacza to nieprawidłowe działanie silnika i/
lub elementów układu napędowego. Pojazd 
może kontynuować normalną pracę lub może 
nastąpić obniżenie mocy silnika w zależności 
od powagi usterki. Należy skierować się do 
najbliższego autoryzowanego dealera Ford 
Trucks.

 MIL (kontrolka sygnalizacyjna usterki)
Świecenie się kontrolki na tablicy rozdzielczej 
MIL sygnalizuje usterkę centralnego systemu 
informacyjnego pojazdu. Silnik może wyłączyć 
się w zależności od powagi usterki. Zaleca się 
zwrócenie się o wsparcie do autoryzowanego 
dealera Ford Trucks.

 MIL (kontrolka sygnalizacyjna usterki) 
(w pojazdach spełniających wymagania 
EURO-6)

Przed uruchomieniem silnika:
Kontrolka nieprawidłowego działania silnika 
pojazdu przeprowadza autokontrolę, świecąc 
przez 5 sekund, gdy włącznik zapłonu jest 
włączony (przed uruchomieniem silnika). 
Jest to faza sprawdzenia kontrolki.

Po tym czasie kontrolka będzie przygaszona 
przez 10 sekund.

Następnie będzie się ponownie świecić przez 5 
sekund. Jest to faza przygotowania.

Jeśli wszystkie dane są gotowe do 
skontrolowania, kontrolka będzie świecić przez 
5 sekund, jeśli nie, to w ciągu 5 sekund będzie 
migać 5 razy. (Nie ma to wpływu na działanie i 
nie jest oznaką wadliwego działania).

Przed przejściem do następnej fazy kontrolka 
zgaśnie na 5 sekund. W przypadku wykrycia 
usterki, kontrolka pokaże jedno z 4 poniższych 
zachowań do momentu uruchomienia silnika:

• Kontrolka będzie świecić się światłem 
ciągłym. W tym przypadku zaleca się, aby 
udać się do autoryzowanej stacji obsługi.

• Kontrolka zaświeci się 3 razy w ciągu 5 
sekund, a następnie zgaśnie na 5 sekund. W 
tym przypadku zaleca się, aby udać się do 
autoryzowanej stacji obsługi.

• Kontrolka zaświeci się 2 razy w ciągu 3 
sekund, a następnie zgaśnie na 5 sekund. W 
tym przypadku zaleca się, aby udać się do 
autoryzowanej stacji obsługi.

• Jeśli nie ma żadnych błędów, zaświeci się na 
1 sekundę i zgaśnie na 5 sekund.

Po uruchomieniu silnika:

W przypadku wystąpienia jakiegoś błędu, 
kontrolka zaświeci się na dwa sposoby, w 
zależności od rodzaju błędu:
• Kontrolka będzie świecić się światłem 

ciągłym. W tym przypadku zaleca się, aby 
udać się do autoryzowanej stacji obsługi.

• Kontrolka będzie świecić się przez 15 sekund, 
a następnie zgaśnie całkowicie. W tym 
przypadku zaleca się, aby udać się do 
autoryzowanej stacji obsługi.

• Jeżeli nie wystąpi żaden błąd, kontrolka nie 
zaświeci się.

Czyszczenie silnika:
Podczas mycia zewnętrznej powierzchni silnika 
wodą pod ciśnieniem nie należy kierować 
strumienia wody pod ciśnieniem na czujniki i 
sterownik silnika. Wniknięcie wody do urządzeń 
elektronicznych spowoduje zwarcia na stykach 
elektrycznych, a tym samym nieprawidłowe 
działanie silnika.

Silnik
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Filtr paliwa w podwoziu (filtr wstępny 
paliwa)

Filtr wstępny paliwa wykonuje wstępną 
filtrację paliwa pobieranego ze zbiornika 
paliwa. Ponadto, oddziela on wodę 
wewnątrz paliwa i doprowadza paliwo 
oddzielone od wody do silnika.
Przefiltrowana woda jest zbierana w 
zbiorniku pod zespołem filtra.

Jeśli przy włączonym zapłonie zapala się 
kontrolka ostrzegawcza „woda w paliwie”, 
należy poluzować lub odpiąć
zintegrowany czujnik wody pod zespołem 
filtra i zamknąć go, gdy pojawi się czyste 
paliwo.
Przy zamykaniu kurka należy mocno 
dokręcić czujnik wody. W przeciwnym razie 
do silnika może dostać się powietrze, a to 
może spowodować wyciek paliwa.

OSTRZEŻENIE

Dbałość o czystość filtrów paliwa 
przyczyni się do zwiększenia trwałości 
użytkowej głównego filtra paliwa w 
silniku i układzie paliwowym silnika.

Paliwo nie przepływa do silnika, a układ 
pobiera powietrze, gdy skończy się paliwo 
lub gdy w filtrze zamarznie paliwo niskiej 
jakości. Wymagane działania zaradcze

Pojazdy ciągnikowe
Filtr paliwa w podwoziu (filtr wstępny 
paliwa)

Silnik
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Po wykonaniu niezbędnych działań 
korygujących, odpowietrzenie układu odbywa 
się za pomocą ręcznej pompy na głowicy 
filtra.
Naciskać do momentu usztywnienia się pracy 
pompy ręcznej, a po usztywnieniu pompy 
uruchomić silnik.

OSTRZEŻENIE

Nie należy kontynuować prób rozruchowych, 
jeśli pojazd nie uruchomi się w kilku próbach. 
Wewnątrz przewodu paliwowego może 
nadal znajdować się powietrze. Pompować 
paliwo pompą ręczną, a następnie ponownie 
uruchomić pojazd.

OSTROŻNIE

Paliwo tankowane dla pojazdów 
eksploatowanych w zimnym klimacie, 
powinno być paliwem odpornym na 
wytrącanie się parafiny w zimnym klimacie. W 
przeciwnym razie woda w paliwie zamarznie, 
uniemożliwi przepływ paliwa do silnika, a 
silnik nie uruchomi się.

Płyn chłodzący silnika

Płyn chłodzący silnika zawiera 50% środka 
zapobiegającego zamarzaniu i 50% wody 
destylowanej. Płyn chłodzący krąży wewnątrz 
bloku silnika i chłodzi elementy silnika. 
Płyn ten chłodzi również olej intardera w 
pojazdach wyposażonych w niego.

OSTROŻNIE

Płyn niezamarzający nie tylko zapobiega 
zamarzaniu silnika. Smaruje on 
również pompę wodną i przedłuża jej 
trwałość użytkową. Przy zakupie płynu 
zapobiegającego zamarzaniu należy 
sprawdzić, czy jest on zgodny ze specyfikacją 
firmy Ford. Wapno i inne substancje 
chemiczne znajdujące się w wodzie 
niedestylowanej powodują korozję w 
odlewanym bloku silnika.

OSTROŻNIE

Temperatura zamrażania mieszanki 
składającej się z 50% wody destylowanej 
i 50% płynu zapobiegającego zamarzaniu 
wynosi -37°C.
W zimniejszym klimacie można 
uzyskać ochronę do -50°C poprzez 
zastosowanie proporcji wody destylowanej 
40% i 60% płynu zapobiegającego 
zamarzaniu. Maksymalny stosunek płynu 
zapobiegającego zamarzaniu wynosi 60%. 
Nigdy nie należy przekraczać tego stosunku.

Pokrywa zbiornika płynu chłodzącego silnika 
musi być zawsze szczelnie zamknięta.
Zbiornik płynu chłodzącego silnika znajduje 
się pod maską silnika. Poziom płynu 
chłodzącego powinien znajdować się w 
zakresie pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX, 
przy sprawdzaniu na zimnym silniku. Poziom 
ten należy sprawdzać codziennie.
Jeżeli poziom płynu chłodzącego jest poniżej 
znaku MIN, na wyświetlaczu zapali się 
ostrzeżenie x. W takim przypadku:

Silnik
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• Zatrzymać silnik, biorąc pod uwagę 
bezpieczeństwo na drodze.

• Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w 
zbiorniku pod maską silnika.

• Jeśli poziom jest poniżej znaku MIN, należy 
dolać 50% wody destylowanej i 50% płynu 
zapobiegającego zamarzaniu tak, aby poziomu 
płynu chłodzącego znalazł się pomiędzy 
znakami MIN i MAX. W przypadku awarii w 
obwodzie niskotemperaturowym, awarii 
pompy elektrycznej lub wycieku wody moment 
obrotowy pojazdu zacznie się zmniejszać. (W 
przypadku pojazdów z silnikiem 12,7 l)

OSTROŻNIE

Ryzyko poważnych obrażeń ciała:
Płyn chłodniczy jest pod ciśnieniem i jest BARDZO 
GORĄCY.
Nie należy natychmiast otwierać pokrywy. 
Odczekać co najmniej pół godziny i otwierać 
pokrywę przez grubą szmatkę lub po założeniu 
rękawic ochronnych, jeśli są dostępne. Najpierw 
pokrywę otwierać powoli, aby wyrównać ciśnienie 
w zbiorniku, a następnie całkowicie otworzyć 
pokrywę.
• Sprawdzić pod pojazdem, czy nie ma wycieków 

płynu chłodzącego.
• Przechylić kabinę, sprawdzić, czy paski nie są 

pęknięte lub nadmiernie poluzowane.
W przypadku pęknięcia kabla wentylatora, 
wentylator obraca się z maksymalną prędkością 
obrotową. Ponieważ powoduje to pogorszenie 
zużycia paliwa, zaleca się, aby udać się do stacji 
obsługi po zapaleniu się kontrolki ostrzegawczej.

OSTROŻNIE

Nie należy dolewać wody, jeśli układ chłodzenia 
gorącego silnika jest pusty lub brakuje płynu 
chłodzącego. Dolać gorącą wodę, jeśli jest 
dostępna, lub odczekać do ostygnięcia silnika.

OSTRZEŻENIE

Po zapaleniu się kontrolki filtr powietrza należy 
wymienić u autoryzowanego dealera.

Struktura papieru ulega zniekształceniu w ciągu 
jednego roku i nie spełnia funkcji filtrowania. 
Ostrzeżenie o zatkanym filtrze powietrza zostanie 
podświetlone na wyświetlaczu cyfrowym, gdy 
wkład filtra ulegnie zatkaniu.
Po wyświetleniu tego ostrzeżenia należy 
skontaktować się z autoryzowanym dealerem 
firmy Ford Otosan w celu wymiany wkładów filtra 
powietrza.

OSTRZEŻENIE

W celu wymiany filtrów powietrza należy 
zawsze całkowicie przechylić kabinę. 
Przechylenie kabiny do połowy może 
spowodować obrażenia ciała.
Pokrywa filtra powietrza powinna być 
zamontowana tak, aby otwór odprowadzania 
pyłu był skierowany w dół.

OSTRZEŻENIE
Nie wolno eksploatować pojazdu z wyjętymi 
filtrami powietrza. Powietrze pobierane do 
turbosprężarki, a tym samym do silnika, nie jest 
wówczas filtrowane,
co może spowodować poważne i kosztowne 
uszkodzenia elementów, takich jak 
turbosprężarka i silnik.

Silnik
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Filtr powietrza składa się z 2 elementów:
1 - filtr zewnętrzny
2 - wewnętrzny wkład zabezpieczający

OSTRZEŻENIE

Uwaga: Nigdy nie narażać filtrów 
powietrza na działanie sprężonego 
powietrza. Sprężone powietrze 
zniekształca papierową strukturę wkładów 
filtra powietrza, a nawet może je rozerwać.

Zbiornik płynu sprzęgła jest umieszczony 
pod maską przednią. Poziom płynu 
powinien sięgać znaku poziomu na 
zbiorniku.

Jeśli poziom jest niski, należy dolać płyn 
o odpowiedniej specyfikacji i szczelnie 
zamknąć pokrywę.

OSTRZEŻENIE

Płyn sprzęgła powoduje uszkodzenie 
powierzchni malowanych. Należy 
podjąć niezbędne środki ostrożności, 
aby zapobiec rozlaniu się płynu na 
powierzchnie malowane podczas jego 
dolewania.

Silnik
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Kontrola i czyszczenie osłony chroniącej 
przed owadami

Osłona chroniąca przed owadami, 
umieszczona przed chłodnicą, jest 
elementem przypominającym zasłonę i 
możną ją czyścić.
Jej celem jest zapobieganie przedostawaniu 
się kurzu, owadów itp. do wnętrza chłodnicy.
Osłonę chroniąca przed owadami należy 
kontrolować stosownie do warunków 
eksploatacyjnych i czyść ją, jeśli jest 
zabrudzona. Czyszczenie odbywa się poprzez 
zdjęcie osłony chroniącej przed owadami z 
chłodnicy i wyczyszczenie jej strumieniem 
wody lub powietrza pod ciśnieniem.
Demontaż osłony chroniącej przed 
owadami:
Pociągnąć dolny pręt osłony chroniącej 
przed owadami w dół z jej boków i wyjąć 
osłonę z dolnych gniazd, które łączą ją z 
modułem chłodzącym. Następnie należy 
otworzyć górną pokrywę, usunąć górne 
sprężyny połączeniowe osłony chroniącej 
przed owadami i wyjąć je wyciągając ją 
z tego miejsca do góry. W ten sposób 
można zapobiec odkształceniom modułu 

chłodzenia, które mogą spowodować 
sprężyny osłony chroniącej przed owadami.

OSTROŻNIE

Zabrudzona osłona przed owadami 
uniemożliwia przepływ powietrza do 
chłodnicy międzystopniowej, a tym samym 
do chłodnicy, co zmniejsza wydajność 
chłodzenia silnika. Dlatego też ważne jest, 
aby przestrzegać opisanej powyżej procedury 
czyszczenia.
Przyciski Start/Stop silnika
• Warunki pracy
• Wyłącznika zapłonu musi znajdować się w 

pozycji „2”.
• Kabina musi być przechylona.
• Drzwi muszą być zamknięte.
• Musi być włączony hamulec postojowy.
• Prędkość pojazdu musi wynosić „0”.

OSTRZEŻENIE

Uwaga: W przypadku, gdy jeden z tych 
warunków nie zostanie spełniony, silnik nie 
zostanie włączony za pomocą przycisku 
Start.

1 - Start 
2 - Stop

Za pomocą tych dwóch przycisków  
można:
• Uruchomić silnik
• Zwiększyć prędkość obrotową silnika
• Zmniejszyć prędkość obrotową silnika
• Wyłączyć silnik

Zasada działania systemu jest określona 
poniżej:
Funkcja składa się z 4 podstawowych 
warunków;
1. Gdy zapłon jest w pozycji 2, po 

naciśnięciu przycisku Start, silnik zostaje 
uruchomiony.

2. Gdy silnik jest włączony, pierwsze długie 
naciśnięcie przycisku Start spowoduje 
zwiększenie momentu obrotowego 
silnika. Po zwolnieniu przycisku, moment 
obrotowy silnika zostaje ustabilizowany 
na danym poziomie.

3. Po zwiększeniu momentu obrotowego 
silnika, przy pierwszym długim 
naciśnięciu, moment obrotowy silnika 
zostanie zwiększony o taką samą 
wartość, a po zwolnieniu przycisku, 
moment obrotowy ustabilizuje się na 
danym poziomie.

4. Przycisk Stop służy wyłącznie do 
zatrzymywania włączonego silnika. W 
każdym razie, po naciśnięciu przycisku 
Stop, silnik zatrzymuje się.

Silnik
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Całkowity czas pracy silnika od pierwszego 
jego uruchomienia

Więcej informacji na temat konserwacji 
i dane kontaktowe autoryzowanych 
dealerów Ford Trucks podano w Instrukcji 
gwarancyjnej.

Przebieg i liczba godzin pracy silnika do 
czasu konserwacji są wyświetlane na 
wyświetlaczach pojazdu.

Radzimy oddawać pojazd do okresowych 
przeglądów i napraw u autoryzowanych 
dealerów Ford Otosan.

OSTROŻNIE

Pojazd jest przystosowany do eksploatacji 
z paliwem o współczynniku biopaliwa 
wynoszącym 7% (B7).

Silnik

Licznik motogodzin
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Płyn układu kierowniczego

W przypadku pojazdów z silnikiem 12,7 l

Zbiornik płynu układu kierowniczego znajduje 
się pod kabiną po prawej stronie pojazdu.

W przypadku pojazdów z silnikiem 9 l

Zbiornik płynu układu kierowniczego znajduje 
się pod kabiną po lewej stronie pojazdu.

Kontrola poziomu płynu:
1 - Przechylić kabinę.

1 - Pokrywa        
2 - Przetrzeć okolicę tego miejsca czystą 
szmatką, otworzyć zatyczkę.

3 - Wyjąć miarkę, przetrzeć czystą szmatką, 
włożyć miarkę i wyjąć ją ponownie.

4 - Poziom oleju musi znajdować się 
pomiędzy liniami przedstawionymi na 
rysunku.

Dolać płyn, jeśli jego poziom jest niski.

Układ kierowniczy jest bardzo wrażliwy na 
zanieczyszczenia, takie jak kurz, brud itp. 
Podczas sprawdzania poziomu płynu i/
lub dolewania płynu należy zwrócić jak 
największą uwagę na czystość. Nie dopuścić 
do przedostania się zanieczyszczeń do 
układu.

Dolewanie płynu
1 - Przetrzeć szmatką pokrywę zbiornika i 
miejsca w jej pobliżu. 
2 - Otworzyć pokrywę zbiornika i dolać 
odpowiednią ilość płynu.
3 - Zamknąć szczelnie pokrywę zbiornika.

OSTRZEŻENIE

Obszar górny przekładni kierowniczej
Obszar połączenia przegubu kolumny 
kierownicy należy czyścić wodą 
beciśnieniowo lub szczotką. Obszar 
ten należy zabezpieczyć w przypadku 
czyszczenia go wodą pod ciśnieniem.

Kierownica
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Holowanie pojazdu wymaga specjalistycznej 
wiedzy, która nie wchodzi w zakres niniejszej 
instrukcji. Holowanie pojazdu należy 
powierzyć wyspecjalizowanemu personelowi.

Miejsce montażu trzpienia dyszla na 
pojeździe znajduje się na przednim panelu 
grilla.

Zdjąć pokrywę na przednim panelu grilla, aby 
zamontować czop holowniczy.

Zamontować czop holowniczy obracając go 
w prawo, jak pokazano na rysunku.

Wyjąć czop holowniczy i zamocować linę 
holowniczą.

Sprawdzić, czy skrzynia biegów jest na pewno 
ustawiona w pozycji biegu jałowego i w 
wysokim zakresie.

Jeśli skrzyni biegów nie można ustawić w 
położeniu biegu jałowego należy wyjąć wały 
napędowe aż do osi.

Jeżeli pojazd będzie przewożony na 
przyczepie z głęboką platformą, nie można 
przekroczyć określonej wysokości 4 m. Należ 
wziąć pod uwagę maksymalne wysokości 
przejazdów pod wiaduktami i tuneli. Istnieje 
ryzyko wypadku.

Holowanie pojazdu
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OSTRZEŻENIE

Nie należy holować pojazdu w poprzek.

Ryzyko wypadku
Jeśli pojazd jest holowany z niepracującym 
silnikiem, nie będzie działać wspomaganie 
układu kierowniczego i dopływ powietrza.
Ponieważ wymagałoby to większego 
wysiłku przy kierowaniu, możliwe jest 
zjechanie z drogi lub zderzenie na 
zakrętach z pojazdem holującym. Można 
zamontować awaryjną pompę układu 
kierowniczego.
Jeśli przed holowaniem pojazdu kierowca 
pojazdu holowanego uzgodni z kierowcą 
pojazdu holowniczego specjalne znaki, 
zapobiegnie to wystąpieniu tego rodzaju 
problemów.

OSTROŻNIE

Aby móc holować pojazd, należy 
zdemontować wał napędowy połączony z 
osią główną. W przypadku wieloczęściowych 
wałów napędowych wystarczy wymontować 
tylko najbardziej wysunięty do tyłu wał 
napędowy.

Podczas holowania pojazdu

OSTROŻNIE

• Przed przystąpieniem do holowania 
pojazdu należy najpierw zdemontować 
wał napędowy.

• Jeżeli wał napędowy nie zostanie 
zdemontowany, ruch zostanie 
przeniesiony z kół na skrzynię biegów i 
wewnętrzne elementy przekładni, które 
nie pompują oleju. W takim przypadku 
mogą wystąpić poważne usterki w 
działaniu skrzyni biegów. Usterek tych nie 
uznaje się za objęte gwarancją.

OSTROŻNIE

Holowanie pojazdu należy zlecać wyłącznie 
specjalistom. Nieprawidłowe holowanie 
może spowodować uszkodzenie pojazdu i 
doprowadzić do poważnych wypadków.

Procedury, które należy wykonać:

• Jeśli silnik działa, holowanie pojazdu 
powinno odbywać się z włączonym 
silnikiem. Jeśli uruchomienie silnika nie 
jest możliwe, po pewnym czasie ciśnienie 
powietrza w układzie hamulcowym 
może ulec obniżeniu, co spowoduje 
zablokowanie hamulców awaryjnych.

• Może to spowodować poważne wypadki i 
szkody.

• Aby temu zapobiec, należy przed 
holowaniem pojazdu zwolnić hamulce 
awaryjne lub podłączyć przewód 
powietrza do przewodów powietrza 
pojazdu holowanego, jeśli umożliwiają to 
specyfikacje pojazdu holowniczego.

• Przed przystąpieniem do holowania 
pojazdu należy najpierw zdemontować wał 
napędowy.

• Kluczyk powinien znajdować się w stacyjce 
w pozycji (1), ponieważ pojazd posiada 
blokadę układu kierowniczego.

• Pojazd powinien być holowany wyłącznie 
za pomocą dyszla holowniczego. 
Holowanie przy użyciu miękkich 
materiałów, które mogą ulec zerwaniu 
stwarza poważne ryzyko wypadku.

• Nie należy przekraczać ograniczeń 
prędkości określonych przez prawo o ruchu 
drogowym.

Holowanie pojazdu
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Akumulatory

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo wybuchu
Podczas ładowania akumulatorów powstają 
wybuchowe gazy. Akumulatory należy 
ładować tylko w miejscach należycie 
wentylowanych.

Niebezpieczeństwo wybuchu
Unikać iskier!
W pobliżu akumulatorów Nie należy używać 
otwartego ognia ani oświetlenia. Nie palić 
tytoniu.

 Kwas akumulatorowy może 
powodować oparzenia.
Używać rękawic ochronnych odpornych na 
działanie kwasów! Skórę lub tkaninę, na 
którą wylany został kwas akumulatorowy 
zobojętnić wodą z mydłem lub materiałem 
zobojętniającym i spłukać wodą.

Nosić gogle ochronne.
Elektrolit może prysnąć do oczu podczas 
mieszania go z wodą. Przepłukać oczy dużą 
ilością wody i niezwłocznie uzyskać pomoc 
medyczną.

 Trzymać z dala od dzieci.
Dzieci nie potrafią ocenić ryzyka związanego z 
akumulatorami i kwasem.

 Przy obchodzeniu się z akumulatorem 
należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących 
bezpieczeństwa, środków ostrożności i 
sposobów postępowania opisanych w 
niniejszej instrukcji.

SZKODY DLA ŚRODOWISKA NATU-
RALNEGO

 Akumulatory zawierają  
materiał niebezpieczny. Nie należy usuwać 
ich z odpadami domowymi.

 Baterie należy utylizować bez 
szkody dla środowiska. Akumulatory 
należy zwracać do autoryzowanych 
dealerów FORD OTOSAN lub do 
punktu zbiórki zużytych akumulatorów. 
Baterie napełnione elektrolitem należy 
transportować i przechowywać w pozycji 
pionowej. Zabezpieczyć baterie przed 
przewróceniem się podczas przenoszenia. 
Kwas akumulatorowy może zanieczyszczać 
środowisko poprzez odparowanie z otworów 
wylotowych powietrza.

Instalacje elektryczne
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Akumulatory należy zawsze ładować zgodnie 
z wymaganiami w celu uzyskania długiej 
trwałości użytkowej. Zaleca się użycie 
wyłącznika znajdującego się obok podstawki 
akumulatora, aby zachować jego trwałość 
użyteczną, jeśli pojazd nie będzie używany 
przez dłuższy czas.
Sprawdzić poziom napięcia akumulatora, jeśli 
pojazd nie jest używany przez długi czas.
Zmierzone napięcie akumulatora 
wynoszące 12,2 V wskazuje, że poziom 
naładowania akumulatora jest zbyt niski. 
W takim przypadku najlepszą metodą 
jest jak najszybsze uruchomienie pojazdu 
i pozostawienie go pracującego w celu 
naładowania akumulatorów.

Odłączanie zacisków akumulatora

Po zatrzymaniu silnika należy odłączyć 
zaciski po upływie co najmniej 5 minut. Jest 
to niezbędne do zasilania układu mocznika, 
który będzie działał przez pewien czas po 
wyłączeniu silnika. W przeciwnym razie może 
dojść do uszkodzenia układu mocznika (lub 
pojazdu).

• Wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Wyłączyć wszystkie odbiorniki.
• Otworzyć pokrywę obudowy baterii i zdjąć 

ją.
• Odłączyć zaciski ujemne.
• Odłączyć zaciski dodatnie.

OSTRZEŻENIE

Istnieje ryzyko zwarcia, jeśli bieguny 
dodatnie akumulatora zetkną się z 
częściami pojazdu.

Może to łatwo spowodować zapalenie 
mieszanki gazów wybuchowych. 
Użytkownik i inne osoby mogą doznać 
obrażeń w wybuchu.

Nie należy umieszczać metalowych części 
ani narzędzi na akumulatorze.

Przy odłączaniu zacisków jako pierwszy 
należy podłączyć zacisk ujemny, a 
następnie zacisk dodatni.

Przy podłączaniu zacisków jako pierwszy 
należy podłączyć zacisk dodatni, a 
następnie zacisk ujemny.

Nie wolno poluzować ani odłączyć 
zacisków podczas pracy silnika.

AKUMULATORY WYMAGAJĄ 
KONSERWACJI

Instalacje elektryczne
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Instalacje elektryczne

Podłączanie zacisków akumulatora

OSTROŻNIE

Wyjąć kluczyk ze stacyjki. 
Wyłączyć wszystkie odbiorniki.
Podłączyć zaciski dodatnie.
Nie pomylić zacisków!
• Podłączyć zaciski ujemne.
• Założyć pokrywę akumulatora.
Po odłączeniu zasilania (np. po odłączeniu 
zacisków i ponownym ich podłączeniu) 
należy wykonać następujące czynności.
• Ustawić zegar.

Zdejmowanie pokrywy akumulatora

Otworzyć górny profil przyłączeniowy 
wspornika pod pokrywą baterii w kierunku 
oznaczonym strzałką.

Następnie pociągnąć pokrywę akumulatora do 
siebie w kierunku strzałki. Powinna ona dać się 
łatwo zdjąć.

Po wymianie akumulatora; jeżeli wymiana 
dokonywana jest poza autoryzowaną stacją 
obsługi i nie jest wykonywana aktualizacja 
parametrów, przez 10 sekund wysyłany jest 
sygnał „powiadomienia o wymianie”.
W takim przypadku należy 7 razy w ciągu 14 
sekund przy włączonym zapłonie nacisnąć 
przycisk świateł awaryjnych.

Sprawdzanie poziomu elektrolitu

OSTROŻNIE

Obudowa akumulatora jest koloru białego, 
co zapewnia widoczność cieczy z zewnątrz. 
Należy zwrócić uwagę na znak min./max. aby 
stwierdzić, czy poziom cieczy jest odpowiedni, 
czy nie.
Poziom elektrolitu trzeba sprawdzać co pół 
roku lub 40.000 km.
Dolewanie wody z kranu zmniejsza 
moc baterii. Dolewać tylko wodę 
zdemineralizowaną lub destylowaną. Nie 
należy używać osełki metalowej podczas 
napełniania akumulatora. Występuje ryzyko 
zwarcia.
• Otworzyć pokrywę obudowy baterii i zdjąć 

ją.
• Zdjąć zatyczki.
• Sprawdzić poziom elektrolitu i w razie 

potrzeby skorygować go.
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• Założyć zatyczki.
• Założyć pokrywę akumulatora.

OSTRZEŻENIE

Akumulatory są bardzo ciężkie. Podczas 
wyjmowania lub montowania akumulatora 
można upuścić baterię i zranić siebie lub 
inne osoby.
Dlatego też należy zachować ostrożność 
podczas wyjmowania baterii i skorzystać z 
pomocy drugiego technika.

OSTRZEŻENIE

Pokrywa obudowy akumulatora powinna 
być zamknięta. Powierzchnia akumulatora 
należy zawsze utrzymywać w czystości.

OSTRZEŻENIE

Występuje ryzyko wybuchu z powodu 
tworzenia się gazów wybuchowych. Unikać 
iskier! Nie należy używać otwartego ognia 
lub oświetlenia w pobliżu akumulatorów. 
Nie palić tytoniu.

Informacje o 
akumulatorze

Miganie wskaźnika stanu akumulatora wskazuje, 
że poziom naładowania akumulatora jest bardzo 
niski.
Najlepszą metodą w takim przypadku jest 
natychmiastowe włączenie silnika, aby 
naładować akumulatory.

Używanie przewodów rozruchowych
Jeśli akumulator jest rozładowany i konieczne 
jest uruchomienie silnika za pomocą przewodów 
rozruchowych, należy uważnie przeczytać 
poniższe instrukcje, aby zapobiec uszkodzeniu 
układu ładowania.
- Napięcie zapasowego akumulatora 

(akumulatorów) powinno być takie samo 
jak ładowanego akumulatora (pojazd jest 
wyposażony w układ elektryczny o napięciu 
24V). Zapasowe akumulatory należy trzymać 
w należycie wentylowanych pomieszczeniach.

- Wyłączyć wszystkie inne odbiorniki. Przewody 
rozruchowe należy najpierw podłączyć do 
akumulatora zapasowego. Biegun dodatni (+) 
akumulatora zapasowego należy podłączyć 

do bieguna dodatniego akumulatora pojazdu, 
a biegun ujemny (-) akumulatora zapasowego 
do bieguna ujemnego akumulatora pojazdu.

- Uruchomić silnik. Uruchomić silnik poniżej 
1000 obr./min.

- Najpierw należy odłączyć ujemny przewód 
rozruchowy od akumulatora zapasowego, a 
następnie od akumulatora pojazdu. Przewód 
dodatni odłączyć w ten sam sposób.

- Jeśli do rozruchu używa się dwóch pojazdów, 
należy dopilnować, aby ich nadwozia lub ramy 
nie stykały się ze sobą.

- Nie należy podchodzić do akumulatorów z 
iskrami lub otwartym ogniem ze względu na 
wytwarzający się wodór.

- Podłączyć przewody rozruchowe w sposób 
opisany powyżej, aby zapobiec iskrzeniu w 
pobliżu akumulatorów.

Zawsze należy używać przewodów 
rozruchowych o izolowanych zaciskach i 
odpowiednich rozmiarach. Nie należy odłączać 
akumulatora od instalacji elektrycznej pojazdu.

Uruchomienie silnika:
a - Uruchomić silnik pojazdu z naładowanym 

akumulatorem z dużą prędkością obrotową.
b - Uruchomić silnik pojazdu z rozładowanym 

akumulatorem. 
c - Uruchomić oba pojazdy na co najmniej 

trzy minuty przed odłączeniem przewodów 
rozruchowych. 

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia 
urządzeń elektronicznych, takich jak sterownik 
elektroniczny silnika lub cyfrowy tablica 
rozdzielcza.

Instalacje elektryczne
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Tabela bezpieczników i przekaźników

Instalacje elektryczne
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L.p. Amper System L.p. Amper System
F1 5 ABS/EBS F20 7.5 PRZEKAŹNIK PRZEŁĄCZNIKÓW

F2 5
ELEKTRONICZNIE STEROWANE 

ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE / 
DODATKOWA WYTRZYMAŁA OSI

F21 20 DMUCHAWA KLIMATYZACJI

F3 3 MODUŁ KOMFORTU - ZAPŁON F22 7,5 STAN PRZEŁĄCZNIKA OSPRZĘTU DODATKOWEGO
F4 7,5 KAMERA/RADAR F23 10 PODGRZEWANE SIEDZENIE / ELEKTRYCZNE LUSTERKO
F5 7,5 INT3 F24 20 OSUSZACZ POWIETRZA / NAGRZEWNICA PALIWA

F6 10
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW 

- ZAPŁON ZAPŁON STYK SKRZYNI 
BIEGÓW 9S ZF

F25 20 SILNIK ELEKTRYCZNY WYCIERACZEK

F7 5 TABLICA ROZDZIELCZA F26 7,5 ZAPŁON PRZYCZEPY
F8 5 ECM F27 15 MFS
F9 5 TACHOGRAF F28 30 PODGRZEWACZ SZYBY PRZEDNIEJ - 1
F10 2/3 TACHOGRAF F29 30 PODGRZEWACZ SZYBY PRZEDNIEJ - 2

F11 15 MODUŁ KOMFORTU F30 ZAPAS

F12 2 ZASILANIE POJEMNIKA TACHOGRAFU 
BMS F31 5 BCU

F13 7,5 INT3 F32 15 EBS/ABS

F14 3 KAMERA F33 15 NAGRZEWNICA PRZEWODU SSAWNEGO / 
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

F15 7,5 ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE F34 20 ECM (zapłon)

F16 10 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW 
SKRZYNIA BIEGÓW 9S ZF F35 7.5 WEMA

F17 5 TABLICA ROZDZIELCZA F36 15 NOX
F18 20 PRZETWORNIK F37 20 24 MOC WYJŚCIOWA
F19 5 ELEMENTY KLIMATYZACJI F38 7.5 OŚWIETLENIE WNĘTRZA POJAZDU

Instalacje elektryczne
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L.p. Amper System L.p. Amper System

F39 3 SYSTEM EROGLONASS F55 5 ZEGAR STERUJĄCY WEBASTO

F40 10 TYLNE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE F56 15 MODUŁ KOMFORTU

F41 10 LAMPY STOPU F57 20 POMPA WEBASTO

F42 10 SYGNAŁ WARTOŚCI SZCZYTOWEJ F58 5 ZAWÓR BLOKADY HAMULCA

F43 3 PODNOSZENIE OSI PRZYCZEPY F59 ZAPAS

F44 10 BIEG WSTECZNY F60 15 MIGANIE ŚWIATŁAMI /KLAKSON

F45 5 ŚWIATŁA AWARYJNE F61 20 KLIMATYZACJA TYPU MOKREGO

F46 7.5 PRAWE ŚWIATŁA POSTOJOWE / 
LAMPKI SUFITOWE F62 20 SILNIK ELEKTRYCZNY WYCIERACZEK

F47 30 PODNOSZENIE KABINY F63 2 SYGNAŁ ALTERNATORA W

F48 7.5 LEWE ŚWIATŁA POSTOJOWE F64 20 BCU1

F49 30 ZŁĄCZE ZASILANIA PRZYCZEPY 
7-WTYKOWE F65 20 BCU2

F50 10 PARKOWANIE PRZYCZEPY F66 20 BCU3

F51 5 SILNIK USTAWIANIA REFLEKTORÓW F67 20 BCU4

F52 5 MODUŁ ZEGARA STERUJĄCEGO 
WEBASTO POSTÓJ F58 20 BCU5

F53 15 ZAPALNICZKA F69 20 BCU6

F54 ZAPAS F70 15 WYŁĄCZNIK ZAPŁONU

Instalacje elektryczne
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L.p. Amper System L.p. Amper System

F71 15 VGT/EGR J2 40 LDWS/TACHOGRAF/PRZETWORNIK/ 
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

F72 ZAPAS J3 40 LAMPY

F73 15 MODUŁ KOMFORTU - 
PRZETWORNIK J4 40 WEBASTO

F74 20 Radio J5 30 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

F75 5 ZASILANIE I PODŚWIETLENIE RADIA 
/ CZUJNIK DESZCZU J6 40 PODNOSZENIE KABINY/PRZYCZEPA

F76 10 DIAGNOSTIC J7 60 BCU1

F77 5 BCU J8 60 BCU2

F78 2 ZASILANIE W SYSTEMIE 
EROGLONASS J9 40 MODUŁ KOMFORTU /KLAKSON /AWARYJNE /

WYCIERACZKI

F79 20 ZASILANIE POSPRZEDAŻNE 
ZAPŁONU (ZEWNĘTRZNE) J10 40 ABS/EBS/ECM

F80 15 ZASILANIE POSPRZEDAŻNE 
ZAPŁONU (WEWNĘTRZNE) J11 40 ZAPŁON - 1

F81 20 ZASILANIE POSPRZEDAŻNE 
ZAPŁONU (WEWNĘTRZNE) J12 40 ZAPŁON - 2

F82 2 PRZEŁĄCZNIK REFLEKTORÓW J13 20 GNIAZDKO ELEKTRYCZNE (GNIAZDO 12 V)

D1 1 INTARDER J14 40
WYŁĄCZNIK ZAPŁONU / WEMA, VGT I EGR 
/ PODGRZEWAĆ PRZEWODU SSAWNEGO/

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

D2 ZAPAS J15 60 PODGRZEWANA SZYBA PRZEDNIA

J1 40 INTARDER / MODUŁ KOMFORTU / 
ECAS / ZESTAW WSKAŹNIKÓW J16 40 ZAPALNICZKA / ZASILANIE POSPRZEDAŻNE 

ZAPŁONU 

Instalacje elektryczne



KONSERWACJA I SERWIS

5

- 197 -

L.p. Amper System

F1 175 ZABEZPIECZENIE MIĘDZY NAGRZEWNICĄ SILNIKA A ROZRUSZNIKIEM

F2 150 ZABEZPIECZENIE MIĘDZY ALTERNATOREM A ROZRUSZNIKIEM

F3 150 MEGA FUSE

F1

F2

F3

Tabela Bezpieczników i Przekaźników (akumulator)

L.p. Amper System L.p. Amper System
R1 40 A ZAPŁON - 1 R16 20 A BIEG WSTECZNY
R2 40 A VGT / EGR / WEMA / NOX R17 20 A ŚWIATŁA POSTOJOWE
R3 40 A ZAPŁON - 2 R18 40 A ŚWIATŁA STOPU - 2
R4 40 A PODGRZEWACZ SZYBY PRZEDNIEJ 1 R19 20 A ZAWÓR HAMULCA

R5 40 A PODGRZEWACZ SZYBY PRZEDNIEJ 2 R20 20 A BCM TC DOSTĘPNY

R6 40 A PRZECHYLANIE KABINY R21 20 A TEMPOMAT WYŁĄCZONY
R7 20 A SYGNAŁ DACHU R22 20 A NISKA PRĘDKOŚĆ WYCIERACZEK
R8 20 A PRZEKAŹNIK POMOCONICZY R23 20 A KLAKSON

R9 20 A PODNOSZENIE OSI PRZYCZEPY R24 20 A TYLNE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE

R10 20 A DMUCHAWA 1

R11 40 A ZAPŁON-3 (SYSTEMY PO 
SPRZEDAŻY)

R12 20 A ZATRZYMANIE SILNIKA

R13 20 A DMUCHAWA 2

R14 20 A WYSOKA PRĘDKOŚĆ WYCIERACZEK
R15 20 A ŚWIATŁA STOPU - 1

Instalacje elektryczne

Nie Amper System

F1 N/A

F2 100 REGULOWANA 
DODATKOWA OŚ
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Aby wymienić żarówki świateł mijania 
i drogowych, należy zdjąć osłony na 
stopniach drzwi.

światła drogowe: DTRL-21W 
światła mijania: 70 W

1 - Pociągnąć pewnie za gumową część. 2- Otworzyć tylną pokrywę reflektora, 
obracając ją w lewo.

Wymiana żarówek
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Wymiana żarówek

Światło stopu

Lampa kierunkowskazu (bagnet 21W)
Światło stopu (bagnet 21W)
Światło przeciwmgielne (bagnet 21W)
Lampa cofania (bagnet 21W)
Światło pozycyjne (bagnet 5 W)
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej (LED)
Boczne światło obrysowe (LED)

Zdjąć soczewkę lampy odkręcając jej 
śruby.

Obrócić w lewo wymienianą żarówkę lekko 
naciskając ją i wyjąć ją.

Zamontować nową żarówkę, stosując tę 
samą procedurę w odwrotnej kolejności.
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Lampki sufitowe

Zdemontować lampkę LED i zamontować 
ją, zgodnie z tą samą procedurą w 
odwrotnej kolejności.

OSTROŻNIE

Podczas wymiany nie należy dotykać 
żarówek  halogenowych rękoma. 
Nieprzestrzeganie tego sprawi, że żarówki 
nie będą już nigdy więcej działać.

Reflektor (LED)

Odkręcić śruby starego reflektora i 
wymienić go na nowy.

Wymiana żarówek
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Wymiana żarówek

Lamp dachowa

1 - Obudowa lampy 3 - Płyta dolna
2 - Pokrywa górna 4 - Złącze i wiązka 
przewodów.

Zdjąć górną pokrywę wykręcając 2 śruby 
(5) na lampie.

Odłączyć złącza (4) za obudową lampy. 
Zdjąć korpus lampy odkręcając 2 nakrętki.

Zamontować nową obudowę lampy (1), 
stosując tę samą procedurę w odwrotnej 
kolejności.

Przednie światło przeciwmgłowe

1 - Odłączyć złącze elektryczne z gniazda.
2 - Wymontować gniazdo z lampy 
przeciwmgielnej obracając ją w lewo. (H1-
70W)

Wyjąć żarówkę i zamontować nową, 
zgodnie z tą samą procedurą w odwrotnej 
kolejności.
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Lampa kierunkowskazu

Odłączyć złącze elektryczne od gniazda.

Wyjąć gniazdo, obracając je w lewo.

Wyjąć żarówkę i zamontować nową, 
zgodnie z tą samą procedurą w odwrotnej 
kolejności. (BAYONET-21W)

Lampka do czytania

Zwolnić pokrywy lamp z zaczepów, 
naciskając je od końców w kierunku 
wskazanym strzałką, aby wymienić 
żarówki lampki do czytania.

Wyjąć żarówki i zamontować nowe, 
zgodnie z tą samą procedurą w odwrotnej 
kolejności.

Brzęczyk cofania
Oprócz światła wstecznego samochód 
wyposażony jest w brzęczyk jazdy do 
tyłu. Brzęczyk wydaje dźwięk z przerwami 
podczas jazdy pojazdu do tyłu.

Wymiana żarówek
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OSTRZEŻENIE

Dla dłuższej trwałości użytkowej sprężyn 
zaleca się sprawdzenie momentów 
dokręcania nakrętek sprężynowych obejm, 
gdy przebieg pojazdu będzie wynosił od 
2.000 km do 5.000 km (jednorazowo).

OSTROŻNIE

Odbojnik
Należy regularnie kontrolować stan 
odbojnika. W przypadku zużywania się 
odbojnika należy udać się do warsztatu. 
Odbojnik wymienić.

Układy zawieszenia
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Typ 1. Oś 2. oś 3. oś 4. oś
35XXD X X
41XXD X X

Kontrola klocków ślizgowych

Co tydzień sprawdzać stan smarowania 
klocków ślizgowych w pojazdach X4 
(z wyjątkiem pojazdów betoniarek). W 
razie potrzeby smarować w określonym 
punkcie.

Układy zawieszenia
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CZĘŚCI NAZWA 
CZĘŚCI 

MIEJSCE

Z KABINĄ 
SYPIALNĄ

BEZ KABINY 
SYPIALNEJ

JACK POD 
ŁÓŻKIEM

ZA FOTELEM 
KIEROWCY

TOOLBOX POD 
ŁÓŻKIEM

ZA FOTELEM 
KIEROWCY

KLUCZ DO 
NAKRĘTEK 

KÓŁ
ZA FOTELEM 

PASAŻERA
ZA FOTELEM 

PASAŻERA

DŹWIGNIA ZA FOTELEM 
PASAŻERA

ZA FOTELEM 
PASAŻERA

CZĘŚCI NAZWA CZĘŚCI 
MIEJSCE

Z KABINĄ 
SYPIALNĄ

BEZ KABINY 
SYPIALNEJ

PRZEWÓD 
POŁĄCZENIOWY 

PRZYCZEPY
POD ŁÓŻKIEM ZA FOTELEM 

PASAŻERA

WĄŻ DO 
POMPOWANIA 

OPON
POD ŁÓŻKIEM ZA FOTELEM 

KIEROWCY

LAMPKA 
OSTRZEGAWCZA

W SCHOWKU 
PODRĘCZNYM

W SCHOWKU 
PODRĘCZNYM

Umiejscowienie narzędzi w pojeździe
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USTERKA PRZYCZYNA I ŚRODEK ZARADCZY
SILNIK 
ZATRZYMUJE SIĘ

Pompa paliwa nie zasysa, sprawdzić filtr przedni.
Sprawdzić główny filtr paliwa.
Otwór na pokrywie zbiornika paliwa może być zatkany. Otworzyć go.
Woda w paliwie. Wymienić, jeżeli jest to konieczne
W układzie wtrysku paliwa znajduje się powietrze. Sprawdzić sztywne przewody paliwowe 
i węże.
Zastyganie lub wnikanie powietrza do filtra zbiornika wyrównawczego paliwa lub 
przewodów wlotowych paliwa; w razie potrzeby sprawdzić i wyczyścić.

SILNIK PRACUJE 
NIERÓWNO

W przewodach paliwowych może znajdować się powietrze lub niedrożność przewodów.
Odpowietrzyć.
Nieprawidłowa regulacja zaworów.
Kolektor dolotowy lub filtr powietrza może być niedrożny. Wyczyścić lub wymienić.
Woda w paliwie. Wymienić, jeżeli jest to konieczne
Możliwa niedrożność lub uszkodzenie rur wydechowych lub tłumika. Zlecić kontrolę. 
Ilość paliwa dostarczana do pompy wtryskowej może być niewystarczająca. Należy 
skontaktować się z autoryzowanym dealerem.

TRUDNOŚCI Z 
URUCHOMIENIEM 
SILNIKA

Filtr powietrza jest zabrudzony. Wyczyścić lub wymienić.
Rozrusznik jest uszkodzony. Zlecić naprawę.
Rozładowany akumulator. Naładować go.
Układ wydechowy może być niedrożny. Zlecić kontrolę. 
Usterka świec żarowych. Zlecić kontrolę.
Niski poziom paliwa. Uzupełnić.
Powietrze w układzie paliwowym. Odpowietrzyć.

Pytania i środki zaradcze
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Pytania i środki zaradcze

USTERKA PRZYCZYNA I ŚRODEK ZARADCZY
PRZEGRZANIE 
SILNIKA

Niski poziom płynu chłodzącego Uzupełnić.
Jakiś przedmiot może blokować przednią część chłodnicy. Sprawdzić.
Rdzenie chłodnicy mogą być brudne. Wyczyścić chłodnicę.
Regulacja paska pompy wodnej jest nieprawidłowa. Należy zlecić to autoryzowanemu 
dealerowi. 
Układ wydechowy może być niedrożny, należy poddać go kontroli.
Termostat jest uszkodzony. Sprawdzić (i w razie potrzeby wymienić).
Pompa wodna jest uszkodzona. Należy zlecić to autoryzowanemu dealerowi.

NISKA TRACJA Poziom sprężania silnika jest niski. Zlecić kontrolę. 
Filtr powietrza jest zabrudzony. Wyczyścić lub wymienić.
Nieprawidłowa regulacja zaworów. Należy udać się do autoryzowanego dealera.

CZARNY DYM 
Z UKŁADU 
WYDECHOWEGO

Filtr powietrza jest zabrudzony. Wyczyścić lub wymienić.
Kolektor dolotowy lub układ wydechowy może być niedrożny. Zlecić kontrolę.
Poziom sprężania jest niski.
Nieszczelność uszczelki głowicy cylindrów.
Nieprawidłowa regulacja zaworu lub uszkodzone zawory.
Zużycie silnika. Należy udać się do autoryzowanego dealera i zlecić wykonanie 
niezbędnych kontroli.  
Uszkodzona jest turbosprężarka. Należy udać się do autoryzowanego dealera.
nieszczelność chłodnicy międzystopniowej i / lub na połączeniach węży. Sprawdzić wąż 
i zaciski.
Usterka filtra cząstek stałych (pojazdy spełniające normę Euro 6)
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USTERKA PRZYCZYNA I ŚRODEK ZARADCZY

NISKIE CIŚNIENIE 
OLEJU

Wskaźnik ciśnienia oleju jest zablokowany lub uszkodzony. Zlecić kontrolę.
Wkład filtra oleju jest zatkany. Wymienić.
Filtr oleju jest zablokowany. Oczyścić go.
Pompa olejowa jest uszkodzona. Sprawdzić luz, wał napędowy i działanie zaworu 
bezpieczeństwa.

UKŁAD KIEROWNICZY 
ZE WSPOMAGANIEM

ODGŁOSY Z 
KIEROWNICY

Poziom oleju hydraulicznego jest niski, należy go uzupełnić i odpowietrzyć układ.

Należy udać się do autoryzowanego dealera i zlecić wykonanie niezbędnych kontroli. 

KIEROWNICA OBRACA 
SIĘ Z TRUDEM

Sprawdzić ciśnienie w oponach. Pojazd może być przeciążony. Sprawdzić czy nośność 
jest odpowiednia. Jeśli nie zostaną przekroczone dopuszczalne limity drogowe, należy 
udać się do autoryzowanego dealera.

LUZ KIEROWNICY Sprawdzić luz w układzie kierowniczym. Należy również zlecić kontrolę regulacji u 
autoryzowanego dealera. Sprawdzić ciśnienie w oponach i geometrię kół.

SILNIK NIE WYTWARZA 
MOCY

Silnik jest niesprawny. Należy udać się do autoryzowanego dealera w celu usunięcia 
usterki.
Kolektor wydechowy lub dolotowy jest luźny. Należy udać się do autoryzowanego 
dealera.
Owijanie na łożyskach wału turbiny. Należy naprawić.
Ciśnienie turbosprężarki może być niższe niż wymagane. Zaleca się kontakt z 
najbliższym autoryzowanym dealerem firmy FORD OTOSAN.

Pytania i środki zaradcze
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Tabliczka znamionowa pojazdu

Tabliczka znamionowa pojazdu znajduje 
się pod maską przed kabiną.

Nad prawym ramieniem podwozia 
pojazdu:

Numer podwozia znajduje się pod przednią 
maską i prawym ramieniem bocznym 
obudowy. Składa się on z 17 cyfr. Przykład: 
NM0K13TEDFBL12345

Tabliczka znamionowa silnika

Metalowa tabliczka z typem silnika 
i numerem seryjnym znajduje się w 
prawej dolnej części rurki dolotowej 
turbosprężarki.

Oznaczenia
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OBSZAR 
UŻYTKOWANIA OPIS POJEMNOŚĆ SAE NR SPECYFIKACJA FORD NR SPECYFIKACJA NR

POZIOM OLEJU 
SILNIKOWEGO 

(WRAZ Z  FILTREM 
OLEJU)

9 L POJAZDY EURO 6 (DROGOWE SAMOCHODY CIĘŻAROWE) 26 L
5W30 WSS-M2C213-A1

9 L POJAZDY EURO 6 (BUDOWLANE SAMOCHODY CIĘŻAROWE) 26 L

9 L POJAZDY EURO 3-5 (DROGOWE SAMOCHODY CIĘŻAROWE) 26 L 10W40
(Klimat 
zimny: 
5W30)

WSS-M2C944-A (klimat 
zimny: WSS-M2C212-A1)9 L POJAZDY EURO 3-5 (BUDOWLANE SAMOCHODY 

CIĘŻAROWE) 26 L

12,7 L POJAZDY EURO 6 46 L 5W30 WSS-M2C213-A1

12,7 L POJAZDY EURO 5 40 L 10W40

12,7 L POJAZDY EURO 3

SKRZYNIA 
BIEGÓW

MECHANIZM 
RÓŻNICOWY

EATON ESO 14409 8,5 L

75W80

ZF 12 TX 2210 TD AMT-INTARDER 22,5 L
ZF 12 TX 2210 TD AMT bez INTARDERA 12,5
ZF 12 TX 2620 TD AMT-INTARDER 23,5 L
ZF 12 TX 2620 TD AMT bez INTARDERA 13,5 L
ZF 16S 2230 TO bez INTARDERA 25L
ZF 16S 2230 TO bez INTARDERA 15,4
ZF 16S 2530 TO z INTARDEREM 25L
ZF 16S 2530 TO bez INTARDERA 15,4L
ZF 9S 1310

MECHANIZM 
RÓŻNICOWY

FORD XSS-470 12,5 L 85W140
FORD XSS-470 (ciągnik) 12,5 L 75W85
FORD XSS-510 18,5 L 85W140
FORD XPT-330 23 L 85W140
FORD XPS-330 17 L 85W140

PIASTA NAPĘDU X4 ORAZ X2 POJAZDY CIĄGNIKOWE 3 L/piasta 85W140 API GL-5

JOURNALHUB POJAZDY X4 2 x 0,75 Lod -15 do -40 °C 75W140 WSL-M2C192-A API GL-5

PŁYN UKŁADU 
KIEROWNICZEGO

Pojazdy z pojedynczą osią kierowaną Pojazdy z silnikiem 9l 3,5 L

WSS-M2C938-A
Pojazdy z pojedynczą osią kierowaną Pojazdy z silnikiem 12,7l 4,5 L
Pojazdy z dwoma osiami kierowanymi Pojazdy z silnikiem 9l 9 L
Normalne warunki klimatyczne 4,7L

Pojemności zbiorników

WSS-M2C944-A (klimat 
zimny: WSS-M2C212-A1)

7,5L

J2360
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OBSZAR 
UŻYTKOWANIA OPIS POJEMNOŚĆ SAE NR SPECYFIKACJA FORD NR SPECYFIKACJA NR

PŁYN CHŁODZĄCY 
SILNIKA (PŁYN 

ZAPOBIEGAJĄCY 
ZAMARZANIU)

Pojazdy 9 L 40 L WSS-M97B44-D - Specyfikacje 
fabryczne

WSS-M97B44-D2 - Specyfikacje 
usług

Pojazdy 12,7 L (z intarderem) 69 L
Pojazdy 12,7 L (bez intardera) 50 L

OLEJ MECHANIZMU 
PODNOSZĄCEGO 

KABINĘ
0,58 L SLM-6C9100-A

SMARY KÓŁ

Hamulec tarczowy 650 g/koło oś przednia WSS-M1C275-A
1800 g/koło Oś dodatkowa WSD-M1C228-A

Pojazdy z hamulcami tarczowymi C6AS 650 g/koło oś przednia WSS-M1C275-A1800 g/koło Oś dodatkowa

Hamulec bębnowy 650 g/koło oś przednia WSD-M1C228-A1800 g/koło Oś dodatkowa

Pakiet na niskie temperatury 650 g/koło oś przednia WSS-M1C275-A
1800 g/koło Oś dodatkowa WSD-M1C228-A

Hamulec tarczowy (pojazdy ciągnikowe)
400 g/koło oś przednia

WSS-M1C275-A
Hamulec bębnowy (pojazdy ciągnikowe) WSD-M1C228-A
Pakiet na niskie temperatury (pojazdy ciągnikowe) WSS-M1C275-A

KING PIN oś przednia WSD-M1C228-Asamosterowne

SMARY

PRZEWÓD ZAPASOWY (**) Litowy WSD-M1C228-A
TRZPIEŃ OSI 15 g/trzpień Litowy WSD-M1C228-A
WAŁ PODNOSZENIA OSI (**) Litowy WSD-M1C228-A
RAMIĘ ZWROTNICY OSI DRUGIEJ (**) Litowy WSD-M1C228-A
RESOR PIÓROWY POD KAROSERIĄ KLOCKI CIERNE 
OCZKO RESORU PIÓROWEGO RAMIĘ BALANSOWE 
TRZPIEŃ ŚRODKOWY

(**) Litowy WSD-M1C228-A

STYKI AKUMULATORA 20 g Wazelina 
techniczna WSD-M1C226-A

SUWAKI SZCZĘK HAMULCOWYCH (**) Z dodatkiem 
miedzi

TULEJA ZAMKA KABINY 0,024 g/zamek WSD-M1C228-A
ROZPÓRKA DRZWI 75 g/drzwi Polyurea NLGI 2 WSD-M1C238-A
ZAMKI DRZWIOWE, RYGLE (**) Litowy nr 1 SMIC-1021-A

SPOWOLNIANIE ISO 6743-9 L-XBEHB 2
DIN 51502 KP2P-20

od -15 do -40 °C (***) Litowy WSA-M1C160-D2
SS-M13P12-A

Pojemności zbiorników
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OBSZAR UŻYTKOWANIA OPIS POJEMNOŚĆ SAE NR SPECYFIKACJA FORD NR SPECYFIKACJA NR

PŁYN SPRZĘGŁA 0,37 L FMVSS nr 116 WSS-M6C65-A2 SUPERDOT4

CZYNNIK CHŁODNICZY W UKŁADZIE 
KLIMATYZACJI

Silnik 9 L 940 g
J2776 WSH-M17B19-A

Silnik 12.7 L 890 g

OLEJ W UKŁADZIE KLIMATYZACJI Silnik 9 L 150-0/+20 cc
Silnik 12.7 L 175 -0/+10 cc

PALIWO

200L

TSEN590

250L
315L
350L
400L
410L
450L
480L
510L
550L
600L

MOCZNIK 55L DIN 70070 WSS-M99C130-A ISO 22241-175L

(*) Stosunek płynu zapobiegającego zamarzaniu w płynie chłodzącym musi wynosić co najmniej 30%, aby chronić układ chłodzenia 
silnika przed korozją.
Płyn chłodzący silnika powinien zawierać co najmniej 60% płynu zapobiegającego zamarzaniu w celu zapobieżenia zamarzaniu do 
-52 °C.
(**) Stosuje się zgodnie z wymaganiami przy przeglądach.
(***) Zamiast smarów do podwozia na bazie litu w warunkach pracy od -15°C do -40°C
Należy zapoznać się z najnowszą kartą przeglądów okresowych Ford Trucks lub skontaktować się z autoryzowanym dealerem 
firmy Ford w celu uzyskania informacji na temat częstotliwości wymiany oleju.

Pojemności zbiorników

WSH-M1C231-B
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9 L 330 KM

Liczba cylindrów 6

Pojemność skokowa 9000cc

Średnica cylindra 115 mm

Stopień sprężania 17,6 ± 0,5:1

Minimalna prędkość obrotowa 
silnika bez obciążenia 600 ± 10

Maksymalna prędkość obrotowa 
silnika bez obciążenia 2200 ± 20

Luz zaworowy
Układ dolotowy: 0,3 mm

Układ wydechowy: 0,4mm

Sekwencja zapłonu 1-5-3-6-2-4

Turbosprężarka Euro5: Cummins HE400WG o 
zmiennej geometrii

Euro6: Borgwarner BV70 o 
zmiennej geometrii

Ciśnienie oleju

DIN 0,7-2 bary

DIN 2,1-3 bary

Maks. prędkość: 6 barów

Hamulec silnikowy 27 kW/l (2400 obr./min)

Moment obrotowy na litr 144Nm

KM na litr 37 KM

12,7 L 420 KM

Liczba cylindrów 6

Pojemność skokowa 12.700 cm3

Średnica cylindra 130 mm

Stopień sprężania 17 ± 0,5:1

Minimalna prędkość obrotowa 
silnika bez obciążenia 550 ± 10

Maksymalna prędkość obrotowa 
silnika bez obciążenia 1800 ± 20

Luz zaworowy
Układ dolotowy: 0,4 mm

Układ wydechowy: 2,4 mm

Sekwencja zapłonu 1-5-3-6-2-4

Turbosprężarka Borgwarner BV70 o zmiennej 
geometrii

Ciśnienie oleju (100°C)

600 obr./min: 0,7 – 2 bary

1100 obr./min: 2,1 - 3 bary

Maks. prędkość: 6 barów

Hamulec silnikowy 30 kW/l (2400 obr./min)

Moment obrotowy na litr 169 Nm

KM na litr 33 KM

Parametry techniczne silnika
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12,7 L 480 KM

Liczba cylindrów 6
Pojemność skokowa 12.700 cm3
Średnica cylindra 130 mm
Stopień sprężania 17 ± 0,5:1
Minimalna prędkość obrotowa silnika 
bez obciążenia 550 ± 10

Maksymalna prędkość obrotowa silnika 
bez obciążenia 1800 ± 20

Luz zaworowy
Układ dolotowy: 0,4mm

Układ wydechowy: 2,4mm

Sekwencja zapłonu 1-5-3-6-2-4

Turbosprężarka Borgwarner BV70 o zmiennej geometrii

Ciśnienie oleju (100°C)

600 obr./min: 0,7 – 2 bary
1100 obr./min: 2,1 - 3 bary

Maks. prędkość: 6 barów

Hamulec silnikowy 30 kW/lt (2400 obr./min)

Moment obrotowy na litr 181 Nm

KM na litr 36 KM

Parametry techniczne silnika
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ZF 12 TX 2210 TD AMT

NISKI WYSOKI NISKI WYSOKI

1. BIEG 16,69 12,92 5. BIEG 2,174 1,684

2. BIEG 9,926 7,688 6. BIEG 1,291 1

3. BIEG 5,895 4,565 BIEG 
WSTECZNY

15,54 12,03

4. BIEG 3,655 2,831

ZF16S 2230

NISKI WYSOKI NISKI WYSOKI

1. BIEG 13,8 11,54 6. BIEG 2,08 1,74

2. BIEG 9,49 7,93 7. BIEG 1,43 1,2

3. BIEG 6.53 5,46 8. BIEG 1 0,84

4. BIEG 4,57 3,82 BIEG WSTECZNY 12,92 10,8

5. BIEG 3,02 2,53

ZF 12 TX 2620 AMT

NISKI WYSOKI NISKI WYSOKI

1. BIEG 16,688 12,924 5. BIEG 2,174 1,684

2. BIEG 9,926 7,688 6. BIEG 1,291 1

3. BIEG 5,895 4,565 BIEG WSTECZNY 15,537 12,033

4. BIEG 3,655 2,831

Parametry techniczne skrzyni biegów
Przełożenia skrzyni biegów
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ZF 16S 2530

NISKI WYSOKI NISKI WYSOKI

1. BIEG 13,8 11,54 6. BIEG 2,08 1,74

2. BIEG 9,49 7,93 7. BIEG 1,43 1,2

3. BIEG 6.53 5,46 8. BIEG 1 0,84

4. BIEG 4,57 3,82 BIEG WSTECZNY 12,92 10,8

5. BIEG 3,02 2,53

ZF 16S 1630

NISKI WYSOKI NISKI WYSOKI

1. BIEG 16,41 13,8 6. BIEG 2,47 2,08

2. BIEG 11,28 9,49 7. BIEG 1,7 1,43

3. BIEG 7,76 6.53 8. BIEG 1,19 1

4. BIEG 5,43 4,57 BIEG WSTECZNY

5. BIEG 3,59 3,02

Eaton ESO 14409

NISKI WYSOKI

1. BIEG 6,55 6. BIEG 1,38

2. BIEG 4,87 7. BIEG 1

3. BIEG 3,53 8. BIEG 0,75

4. BIEG 2.64 BIEG WSTECZNY 9,83

5. BIEG 1,86 BIEG C 9,40

Parametry techniczne skrzyni biegów
Przełożenia skrzyni biegów

ZF 9AS 1510 DO EKOTRONICZNEGO AMT

1. BIEG 9,48 6. BIEG 1,89

2. BIEG 6,58 7. BIEG 1,35

3. BIEG 4,68 8. BIEG 1

4. BIEG 3,48 9. BIEG 0,75

5. BIEG 2,62 PRZEKŁADNIA 
TYLNA

8,97
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Dostęp do portalu internetowego, który 
pełni rolę przewodnika dla producentów 
zabudów pojazdów Ford Trucks, można 
uzyskać pod adresem: http://www.
fordtrucks-portal.com.

Portal wymaga uzyskania członkostwa i 
zawiera następujące elementy:

- Pilne biuletyny informacyjne

- Formy zabudowy

- Biuletyny techniczne

- Homologacje typu

- Rysunki i modele techniczne 2D i 3D

- Karty specyfikacji pojazdów

- Schematy elektryczne i wylotów 
powietrza

- Dokumenty ostrzegawcze

- Lista firm wykonujących zabudowy 
rekomendowanych Ford Otosan po 
przeprowadzeniu ich kontroli.

Odwiedź

„Dane kontaktowe Ford Otosan” na 
stronie http://www.fordtrucks-portal.
com umożliwiają kontakt z odpowiednimi 
osobami w przypadku pytań.

Można wysyłać wiadomości e-mail na 
adres qvmhelp@ford.com.tr, aby uzyskać 
odpowiedzi na pytania dotyczące portalu.

Instalacja konstrukcji górnej
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